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Tijdschr
556
ij (de geschiedenis van de ei
uit -)
506
ij-i : tijtel : i. d. tekst .
486
•
in bouis
380
ingewanden (vader-) .
532
insteekhaard
625
ironie en taalgebruik . 287-288
Jan, Jantje
302
jan (kort-)
302
Jan Gat
376
• Kalebas
531
• kontant en Jan krediet . 508
Salie
477-499
A
janmaat : formatie . . . . 492
jolijk
484
jongen : in Indie
301
jongeren
301
jufvrouw en jonkvrouw . . . 287
Kaas en brood

482

Register (Taalkunde) .
xv
scads.
scads&
korte mijlen gaan
. . 318 mean (de -) : „la beaute"
kous (met de -) op de kop 376
in 't Wags . . . . 399
kousen, brook, hozen . . . 474
(loop near de -) . . 401
kouwe (de -) kleren . 473-474 maanjaar en zonnejaar . . . 391
kozen en liefkozen . . . . 300 maarschalk
307
kraag
280 maarte
302
kraai
234 meat : Jan meat etc . . . 492-493
kraan
234 man en hear
287
krakeelijzer en sleepsabel . . 278 mand (door de -) vallen . 304
kranten-Nederlands . . . . 417 mande-mie
302
krent = kruidenier . . . . 278 mat
230
krijgen : betekenisontwikkeling 300 meervoudsvorm wordt enkelkuiten (z'n -) noch hebben 480
voud
184, 187
kunnen : betekenisontwikkeling 301 meesmuilen
111
kunst, kunde, en wetenschap 307 maid
301
kust (op de -)
494 maid en maagd
112
kust (te -) en to keur . . 305 metafories ontstane namen 233-240
kwaad blood (zich -) makers 4746 metallieken
527
metonymiese taalformatie 277-283
mevrouw
287
Laars
. 230
middel (door -) van . . . 297
laden (een geweer -) . . . 307
middelen (- geld) .
297
lagers leggen . . . . 17, 376
middelmatig
299
last (- 30 mud) . . . . . 301
mie (mande-)
302
laden : betekenisontwikkeling . 300
mood en gemoed
110
leer (van -) trekken . . . 108 mogen
301
lendenen (nit de -) gebproten 508 mond (honig om de -) smeren
377
lens
234 mot (scheldnaam) . . . .
288
leaicografie (in zake -) . . 456 morgen
279
lichaam
230 morgen brengen , . .
. 288
lidwoord : de" voor „den" in
most
498
accusatief
183
movering 152,156-157,176-177
lidwoords-naamval ,,der" (de
muizenesten
237
ouwerwetse -) 3de naamv.
mute
230
meerv. vrouwl. . . . 489-490
282
lijf
N aald
230
280
lijfje
naamvallen-theorie (een verlist
111
eenvoudiging in de -) op
litotes en taalformatie
. 285
do L. S
41-42
loos
246 naamvalsvorm (de ouwerwetee
loven en bieden . . .
. 305
-) ,,der" vrouwl . meerv .
Luiter : Luther . . .
. 18
3de nv
489-490
nacht in Weihnachten, an
236, 299
avond in Vastenavond . . 391
Meal
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Bladz.

Bladz.

namen die als vocatief ontstaan zijn
492
namen (concrete -) die eerst
abstracta waren 282-283
(eigen-)
tot begrips•
naam geworden 302-303
• (metafories ontstane
-)
233-240
• (metonymies ontstane
-)
277-283
• (eigen-) en verwantschapsnamen . . . 112
worden onedel . . . 286
• (geslachts-) . . 112-113
van lichaamsdelen . . 234
•
„ maten . . . . 234
•
, kledij (eigenaardige
verwisseling bij -) . 474
(de -) v . de dagen 391-392
nave
248
Nebukadnezar = Jakob . . 4()8
Nederlands (over slecht -) . 447
•
(over de veronderstelde invloed v. d. Statenbijbelvertaling op 't geschreven -)
499-502
Nederlandse Taal (Kuipers'
Woordenboek der -) 455-456
Nederlandse Taal (To Winkel,
Geschiedenis der -) . . 420
nering
283
neteldoek
235
nietwijs
286
nimbus
68
nochtans
298
norm voor 't spreken (hedendaagse XVIIIde eeuwers
bezig een -) vast to stellen 444-445
,,normaal"-taal en kunst 444-445

onbesproken . . .
. 110
onderkeurs
474
onderziel en onderkeurs
. 473
onscheidbare werkwoorden ontstaan noch nu . . . 371-372
onthouden
238
ontijdig (XVIIe eeuws)= onaangenaam
96
ontsegghen (XVIIe eeuws) =
de oorlog aandoen . . . 242
onzijdig ,,geslacht" (ontstaan
v . 't -) . . . 182-185, 186
onzijdig ,,geslacht" (talen zonder -)
187, 165
onzijdig ,,geslacht" ('t -) minachting uitdrukkend . . . 153
onzijdig (de term) 't eerst bij
Moonen
149
,,onzijdig" :vroeger,,geenderley" 149
ooit, oint : verklaart door Kern 48
oordelen
109
oorzakelik (hoe 't -) verband
wordt uitgedrukt . . 297-298
op-en-top
305
ophef maken
304
opletten : wordt onscheidbaar en
wijzigt z'n betekenis . 371-372
ossevlees
230
oud
299
oudera en jongeren . . . . 301
overgangsklanken worden zelfstandig . 426, 427, 429, 432
overhemd en halfhemd . . . 474

Oef!
oefen
olie
om (van tijd) = to

.

.

497
497
235
. 237

Paardje (op z'n -) . .
pantoffel (onder de -)
participiaal-constructies
pas = doortocht
passedijsje
pen
petrus = sleutel
piet = kanarie
Piet en Pietje
pup

.
.
.

. 281
. 502
. 536
526
489
235
:p4I,
302
302
235
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Bladz.
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pinken (bij de -) zijn . . 441
pispot : bispote
470
plaat poetsen en piek schuren 304
plee, pletie, sekreet . . . . 286
prachen
247
prensen (in -)
238
prinsje (al is ons -) etc .
. 506
produktiviteit bij suffixen 172,
174-175
pruisies (niet -)
. . . . 303

schalk (= boosaardig) . . . 14
schalmei
72
scharp = nauweliks . . . . 96
schavot en toneel
532
schavuit
285
schel
238
scheldwoorden
285
echelon = oogleden . . . . - 68
schelm
285
schenken
231
scherfje
230
scherts
281
schiften : bij Vondel . . . . 11
schilder
229
schildwacht
307
schimpen
299
schitteren
238
schobbejak, schobberd, schoft,
schurk
285
schoelje
285
schok = 60-tal
301
schoon
239
schrijftaal en spreektaal in N .Nederland . . . 532
en dialekten omtrent
,,
Karel de Grote . . 275-276
schrikken en ontstellen . . 281
schurk, schoft, schobbejak . . 285
sekreet
286
Siebs en de Biihnen-sprache :
des Pudels kern . . . . 445
simpel
298
Sint-nikolaasavond . . . . 279
Sinte-Franciscus-paarden . . 373
sjakes (zich -) houden : Hebreeuws
381
slaaf
303
slager, slachter
307
slecht
298
slemp
499
sleutel (de -) ale symbool . 19
sleutelampt ('t -) . . . . 19
slierislari
.
. . 497
sluier (de -) ale symbool . 18

Raad
. . 282
rancke bij Vondel . . . . 14
raskoppen : i. d. tekst . . . 419
recht = rechtlijnig . . . . 238
rechtvaardig . . . . . . 238
reilt (zoals 't -) en zeilt . . 305
rib
. . 278
rijm ('t -) v. ij~ en ei 506-507
ringetje (door een -) . . . 406
roe en roede . . . . . . 301
roodk4.pje en kortj4kje . . . 40
rooms en romeins. . . . . 112
roe en paard . . . . . . 111
roskam = paardenhandelaar 278
rot-kar
. . 107
rotting
. . 108
rozenhoed
. . . . . . 248
rozenkrans (de -) . . . . 67
ruiken, en rieken . . . . . 286
ruiten (venster -) : oorijzer . 306
Saffieren ogen . . . . . 88
salie, zelve
. . 498
salieg
. . 499
salie's (de -) . . . . . . 499
Salverda de Grave, Grammaire
Francaise
421
samenstelling : gezondverstand
i. d . tekat . . . . 127
nietwijs, halfwijs 198,286
samenstelling (wezen van de
--) : kontakt- en distanzkomposition
332

xvIII
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sluierkroon (de -) plat getrapt
smeerlap
smerig
snijder
soldaat
sollen : bij Vondel . . . .
souvenir
spelen : betekenissen . . . .
spelling niet anders dan aanduiding
spelling-hervorming uitgaande
v. Karel de Grote's hof .
spelling-vereenvoudiging (van
Geer vbbr de -) . . . .
spelling-vereenvoudiging voorZ.Afrika
spijker
spiritus lenis . . 468, 428,

18
285
230
109
109
13
283
231
38
276
443
443
230
429

spreekwijzen en spreekwoorden :

door de mand vallen . . 304
gelijke monniken gelijke
306
kappen
de plaat poetsen . . . . 304
de kat de bel aanbinden . 376
441
bij de pinken
door een ringetje kunnen
halen
406
op z'n elf en dertigat . . 464
Holland in last . . . . 441
zich kwaad bloed maken . 476
z'n koetjes op 't droge hebben 492
tranen met tuiten schreien 494
Holland bolland etc. 494-496
de derde strong maakt de
kabel
415, 497
beter op een ouwe wagon
op de heide etc. . 496-497
die 's konings koe gegeten
heeft etc
503
waar niets is, beeft de keizer
etc
503
must is for the king . . 503
wat de Heron wijzen moeten
505
de gekken etc

Bladz .

8preekwoorden en apreekwijzen :

Al is ons Prinsje noch zo
klein . . .
. 506
spreekwoorden en apreekwijzen :

monarchale en republiekeinse . . . . . 502-506
„ : aan duiten en senten ontleend . . . . . 480-481
(Nederlandse -) ook in
andere talen . . . 377-381
„ (Nederlandse -) en klas sieke
380-381
• : die schijnbaar in 't Nederlands en in een andere
taal 't zelfde . . . . 379
• (materiaal voor de historie
van onze -) . . 509-510
(werken over -) . 380, 378
a
spreekwoordenboek ('t Nederlandse -) van Dr . F . A.
Stoett
374-381
sprietogen
248
staf (de -) breken . . . . 281
stal
108
stalen pen = rok . . . . 234
standje
299
starren (naar de -) gaan . 12
ateeg
283
sleek
278
steen en been klagen . . . 305
steg (heg noch -) . . . . 305
stichten
231
stiepen
409
slip = adjudant-onderofsier . 278
stoopjes
508
stofnaam (voorwerpsnaam uit
-)
107-108
stond
279
straal
266
straks
236
studie-werken (linguistiese -) 553
suffixen (produktiviteit bij -)
172, 174-175
,,suppletie"
157
,,
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bladz .
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symboliese (uitdrukkingen van
-) oorsprong
281

taalwetenschap (methode van
-)
188-189
taalwording (Herder over -) 162
tafel : betekenis
299
239
takt
284
tamelik
tante (koffie -)
302
taptoe
307
termen (gevaar dat in -) steekt
150-151
tijdrekening (de Germaanse
-) in de taal
391
toebak = puik
417
15
toert
278
toot (zuur -)
toneeltaal (de Duitse -) 444-445
tongvallen (de cartografie van
de Noord-Nederlandse -)
309- •3 16
: Gom•
,,
baults denkbeeld hierover3l5-316
•
(de Noordnederlandse -) : To Winkels work 554
tram uit outram?
408
transitief gebruik : vrijbuiten . 416
treurtoneel = schavot . . . 532
trien (een potte-) . . . . 302
tuiten (tranen met -) . . . 494
tussenwerpsels : fij, foei, oef 476,
526, 497

Taal (de -) v. ons Beschaafde
spreken nu en in de
XVIIde eeuw . . 533-541
• (over uniformiteit in de
-) van 't spreken 444-445
• (de ,Levende" -) en
het schrijven . . 447-448
• (invloed van dichter -)
op de algemene? 181, 162
van kinderen . . 173-174
niet produkt van ,denken"
155
• (oorsprong van de -) :
Liitzenau
555
taalformasie en metafoor 233-240
•
en metonymie
277-283
•
en hyperbool 283-286
•
door analogie 172-176,
177-178, 182-185, 185-186
taalkundigen (de Griekse en
Latijnse grammatici geen
goeie -)
126
taalnorm (Kauffman over -)
in 't spreken . 444-445
(de XVIIIde eeuw
•
aan 't werk om een -) 444-445
taalonderwijs (een kleine vooruitgang in het -) aan de
L. S
41-42
taalopinies (blindemans -) 41-42
taalperiode (de dichterlike opvatting van de oudste -)
181-182
taalstudie (methode van -) :
gevaarlike beeldspraak
en terminologie 150-151,
164
kan niet anders dan
•
van 't heden uitgaau . . . 38
taaluiting (bewustheid in -) 189

,Uitspraak" (Murray over de
zogenaamde -) . . . .

38

230
Vaardig
vadem
234
180
vader Rijn
valideren : i . d . tekst . . . 479
vallen (tengerder -) . . . 484
van = familienaam . . . . 230
Van Geer vbbr vereenvoudiging
443-444
veertien dagen, quinze, jours,
391, 393
fortnight

xx
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velo
409
vergelijkende paroemiologie
(spreekwoorden-wetenschap) 406
verlof
109
verliezen : betekenissen .
232
108
verloven (zich -) . .
vermaken
109
verrukt, ontsteld : schrikken . 281
verschoven : op zij gezet . . 19
verstandelik en verstandig . 473
versterkende woorden 232, 240, 353
verwezen (als -) . . . . 505
vieren en vijven, vijven en
zessen
305
vinden (ieniand wel zullen -) 111
,Vlaams" en , Hollands" (betekenis van -) in Duitse
dialekten
353-354
vlegel
278
vlijt (dat -) mij niet . . . 248
vloekwoorden . . . . 287, 232
voegwoord : in dier voege als dat : i. d. tekst . . . 4
voegwoorden ('t ontstaan van
-)
298
voeren (voederen) . . . . 111
vogtlepel
318
vokaal (de zuivere" -) in
't Frans
427
vokalen (de drie manieren van
-) in to zetten . 426-429
('t inzetten v. de -)
in Nederlands, Frans
en Engels
427
„
(„fester Einsatz" van
-) in 't Duits . . . . 428
Volewijk : Ter Hunnep varen 551
volksetymologie . . . . . 408
voornaamwoord : gebruik van
,we1k - welk" : i. d. tekst 125
voornaamwoord : du en ir, to
en vos . 556
„
werkwoordsvorm bij relativum . . . 11

voorshands en tans . . . . 236
voorstellen
238
voorvoegsel ('t -) ga-, g-, Been de actionsart : van Swaay 511
,
ont- : Tijdschrift Nederl . Letterk . . . 296
voorzetsel : omheen : i. d . tekst 399
vreten
111
vrijbuiten : transitief . . . . 416
vroom
11, 308
vrouw en heer
287
vrouw en wijf
111
vruchten : betekenis . . . . 107
Waan
111
wafel
234
wagen (van wage = weegschaal)
238
wagenwijd en wijdwagen . . 373
wapen (iemands -) breken . 16
wat schooner voorwerp : i. d.
tekst
439
weder
236
wederhelft : eigenaardig gebruik : i. d. tekst . . . 306
week (woche)
391
wege (van-), deswege e. d. . 298
wegen (langs 's heren -) . . 503
wegens
298
wel
284
wereld
280
werf en keer
236
werkwoord : scheidbaar wordt
onscheidbaar . . . 371-372
werkwoords-vorm bij relativen 11
werven
109
wijden
231
wijdwagen, wijd en waag . . 373
wijf en wijfjo . . . . 111-112
wijl en dewiji
298
wijle
67
wijs maken (iemand iets -) 110
wijzen = veroordelen . . . 509
wild
109
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Bladz.

Bladz .

winkel
306
winnen : betekenis .
. 231
woeker
111
woelwater : geslacht . . . . 487
wol
230
wolfijzers en schietgeweren : i .
de tekst
140
wolk : overdrachtelik . . . 492
woord (Murray over bet -) 38
woordenboek (one beste -)
tot nu
455-456
. 299
wrevelig
wuft : in de XVIFe eeuw . 95

zedig, zedelik
110
zeebaar,sedebaer,zeeghbaer488,489
zeer en erg
232
zegen
299
zegswijzen (verschillende groepen van -) met veranderde
betekenis
303-305
zeker, vast, en stellig . . . 284
zestig (ben je -) . . . . 480
zengen = doen zingen . . 301
zien = er uitzien : ontwikkeling 300
zingen (een eigenaardige manier van -) verklaard . . 427
zool
280
zullen
301
zult
279
zus = meisje e. d
302

Zaak
Zaterdag, Sonnacht, Sneun
zede, zedelik

230
. 391
307

LETTERBIINDE ; ONDERWIJS .
Bladz.

Bladz .

Achttiende-eeuwers
(hedendaagse -) aan 't werk om
een norm voor 't spreken
vast to stolen . . . 444-445
achttiende-eeuwse (over -)
letterkunde
323
achttiende-eeuwse poezie :
Greenwood's avondzang 437-440
achttienhonderd-dertig (tijdperk
van -) bij one 474-475, 477
achttienhonderd-dertig : bron
voor de kennis v . d. tijd :
Nagtglas
490
Aeneas (de pius -) bij Vondel 13
249
Aeolus
agnus Dei
67
allitteratie bij Couperus 63-64
altaar ('t -) een asyl . . . 15

angelica salutatio
67
antiquiteiten : Schrader, Indogerm. Altertumsk. . . . 464
antiquiteiten : kinderleven in
Duitaland (en Nederland) . 459
antiquiteiten : Oud-Hollands
volksleven : Tijdspiegel . . 336
antiquiteiten : kennis v. de
Realia
523
13
Ascanius
Asselijn : Woord en Beeld 1901 104
asyl ('t altaar een -) . . . 15
Ave Maria (het -) . . . 67
Bacchanten
71
beeldspraak bij Vondel 13, 14, 17
Been, Het Keezenboek . . . 47
Bellamy ale criticus : Gids . 555

Register (Letterkunde ; Onderwijs) .
Bladz .

beschavings-cachet ('n -) . 207
bezem (de -) op de mast . 494
bijvoegliknw. ('t -) in de
poezie v . Bilderd . en Vondel 524
Bilderdijks Gesch . des Vaderl . 473
Bilderdijk en Vondel . . . 524
,
over ei en ij in 't
rijm
506-507
Bilderdijkiana : Navorscher . 556
blijdschappen (de -) v. Maria
etc
67
Boon's Geillustr. Bibliotheken
99-100
. . . 48
Braga (over -) .
brandmerken
377
Breero : Angeniet? . . . . 402
Cholera (erger dan de -)
Circe (een -)

. 531
14

De Genestet's Lekedichtjes . 119
Haantje v. d .
s
a
Toren : kritiek . . . 323-324
de Lannoy's Leo de Grote . 323
dertien ('t getal -) . . . 391
de Vooys, Middeleeuwse Kerstverhalen
75-80
dialekt('t-)bij Stijn Streuvels 204
dichters (do vrouw en de -) 524
dichters : ontevredenen . .50-52
Dies irae (het -) . . . . 67
Doornbos (Dr. W .) : Woord
en beeld 1901
256
drama : Paap, Koningsrecht . 382
v. d . Maese, Constantijn Palaeologus . . 382
L. Mulder, Op glad ijs 423
Eden, In veld en laager
Eclogae
elfen
Elsevier (het nieuwe -)
engelgroet (de -) . .
epos ('t -) v. Sinker
.

.

.

47
60
71
. . 101
. . 67
. . 523

Bladz .

Esmoreit

209

Figuur v. d . hendiadys bij Perk 32
folklore : Driemaandelijksche
bladen
462
Wutke
457
Fortuin ('t idea v. de -) in
de Renaissance . . . 1-3
Gedichten (de -) v. d. Schoolmeester . . . . 448
(de -) v. d. Schoolmeester, geill . door Donker 384
Germanen ('t Kerstfeest =
het grote dodenfeest bij de -) 401
Germaansche tijdrekening 391-393
Germaansche mythe (invloed v.
de kerk op de -) . 394-396
Geuzenlied(over't-) : Postmus 132
Gloria in excelcis . . . . 67
Groot-Nederlandse (een -)
Litteratuur
36-37
Guido Gezelle
36
Hekate
401
Helikon (de Post v. de -)
en de Moderne Helikon . 48
herderspoezie : Theocriet en
Vergiel
50
hexameters (juist oordeel over
,onze" -)
202
Heyermans
553
hiaat ('t ouwerwetse begrip v .
de -)
73-74
baarden en kachels . . . . 525
haselnoten met gaatjes . . . 551
Hooft en Vondel : hun levensleer
7-10
Hooft en Vondels tragedie ('t
wezenlike in -) . . . 1-3
Hooft en Vondel (verhouding
van Vorst en Volk bij -) 541-342
Hooft (een gedicht van -) :
Navorscher
556
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Bladz.

Blade.

Hooft : Rampzaligheden en
verheffing v . d. Huize
Medicis : de tragiese
idee daarin . . 1-3, 13
Verwey over de verzen
•
van de Brief aan de
Kamer . . . . 363-364
oordelen over Gerard
van Velzen . . . . 324
Rosemont, vs . 15 . . 000
•
datering v. Achilles
en Polyxena . .82-83
de nieuwe tekst v . Ach.
90-92
en Pol
een oudere tekst v. de
Granida?
92
oudste
druk
van
de
•
Schijnheilige . . . . 84
Hooft vertasld en nagevolgd . . . . 93-94
wijzen en melodien (bij
34
Stoett)
Hooft's gedichten : de tekst
van Stoett beoordeeld door
Kuiper
84-88
Hooft's gedichten : de tekst :
bet gezag van H . S. A . 88
Hooft's gedichten : de tekst :
plaatsen finders verklaard 95-97
Hooft's Brief a. d . Kamer 355-370
Hooft's Bt-if aan de Kamer :
do twee redaksiea . . 255-356
Stoett's hypothese van onwaarde
356-360
vergelijking v .redaksd7
. 360-367
367-370
conclusie
Hoogvliet, De eerste lnaanden
141
Frans
Hoogvliets opvatting v . taalstudio en taalonderwijs : Der
Mouw
123
Horatius' miscere utile dulci :
,het nuttige mengen met
aangename.. .
12

xxrn

Huygens : Voorhout vs. 8 . . 331
Huygens' Zeestraat : uitgeg .
door Colenbrander. . . . 418
Huygens (Worp's -) . 449-455
de teksten
•
450-451
ultrachro
A
A
nologiese"
ordening
461-453
de aantekeningen . . 453
,labor improbus" geeerd . . 454-455
Was (een -) van rampen
idyllen

.

12
50

Jamben (de renaissance -) 289-290
Kaakebeen en Ligtbart, Van
alle tijden . . . . . . 139
Cain en de maan. . . . . 395
Kansbiljetten, Ardoins, Surinaamse obligatie . . 527-531
Cats z'n liefdesverhalen (juist
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OP D' ILIAS VAN DE MEDICIS, DOOR VONDEL .

Hij die kennis neemt van de geschiedenis van 't beroemde huis
der Medicis, merkt in het rijke en veelbewogen tijdperk bovenal
doze twee dingen op : de talrijke wederwaardigheden die de laden
van dit geslacht hebben doorstaan, en in de tweeds plaats de
roam waartoe Florence zich op elk gebied van kunst en wetenschap, voornamelik onder 't bewind van dit vermaarde huis, heeft
weten to verheffen . Er is geen stad in 'et kunstrijke Italie dat
nit de 15de eeuw, de bloeitijd van de Renaissance aldaar, zoveel
schoons op 'et gebied van de beeldende en de schilderkunst heeft
aan to wijzen en op allerlei gebied zoveel beroemde mannen weet
to tellen ; en de beide mannen die to Rome hun naam aan de
voortreffelikste scheppingen in die wereldstad hebben verbonden,
Rafael en Michelangelo, hebben onder Florentijnse meesters en in
'n Florentijnse kunstomgeving hun talenten gevormd . Maar al is
'et nu waar, dat de room en de k u n s t h o o g t e van 't bloeiend
tijdperk der Medicis hun aantrekkelike zijde hebben, even waar
is 'et, dat de vele lotwisselingen en schokkende gebeurtenissen in
dit huis, nu eens het opheffend en dan weer het neerstortend,'n diepe
indruk hebben moeten maken op vooral filosofies aangelegde geesten .
't Ene kan vanzelf met 'et andere samengaan ; maar men voelt
ook dat naarmate 'n opmerker van die tijd zelf met kunstoordeel
of met de zin voor 't wijsgerige bedeeld is, het ook de kunstbeoefening of de fortuinwisselingen onder de Medicis zullen zijn, die hem
in 't oog moeten vallen, en in 't algemeen zal alnaar de ene of
andere kultuurperiode meer of minder kunstzin, of 'n zwakker
dan wel sterkere neiging tot beschouwingen heeft, het de geestelike
produktievieteit van 't Florence der Medicis, of wel de storm en
drang in 't polietiek en huiselik leven van dit geslacht zijn, dat
de geschiedschrij ver onder z'n aandacht trekt. En zo zal dan in
de tijd waarin wij nu leven, ofschoon de gave van opmerken 'et
avontuurlike in 't persoonlik leven niet zal voorbijgaan, het toch
vooral 'et hoge geestelik leven van Florence zijn wat in 't oog
T. & L. X1.
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zal vallen ;') in onze mening toch haalt 't belang van 'n biezonder
persoon op verre niet bij dat van 't algemeen ; staat 'n toevallig
bewogen privaatleven, van wie ook, ver beneden de peilstand van
het kultuurleven in 'n georganieseerd sociaal centrum ; en erkent
men volmondig dat in elk geval, wear de samenleving in zekere
tijd 'n weergaloze superiorieteit van intellektueel en artistiek kunnen
aanbiedt, de beschouwing van die tijd allerminst mag worden
ontsierd door 'n eentonige vermelding van mensonterende misdaden ale sluipmoord, vrouwekracht en vergiftiging, zoals de
huisgeschiedenis van de Medicis die vertoont, en welke misdaden
in alien gevaUe voortkomen nit lags hartstochten, boze bedoelingen
en eerzuchtige aanvechtingen ; die of de handhaving van 'n kwalik
gewettigd gezag M de voldoening van persoonlike wraakzucht ten
doel hebben, en als beechamende laagheden ver of staan van de
geestelike verheflng waarvan die hoge kultuurperiode met z'n nog
altijd aanwezige kunstprodukten kan getuigen . Met 66n woord :
men wil liever de halsmisdaden en geruchtmakende straatoproeren
negeren, welke de onderlinge veten en famielie-twisten eenvoudig
na zich slepen ; men wil liever 'et ,menewaardige" in de kultuur
releveren, en 't overige veremaden ale zullende strekken de mens
to onteren. Zo wil 'et deze tijd . Maar er is ook 'n tijd geweest,
die, en daardoor in z'n uitkomsten ale realisties to schatten, die wat
de eeuw van de Medicis betreft, juist heel weinig oog heeft voor
de artistieke leant van die historie, maar die uitweidende over de
lotswisselingen, en de misdaden welke de ommekeren voorafgaan
vergezellen en opvolgen, juist de nadruk legt op 'et sterkbewogene
en de slingeringen in 't Mediceese famielieleven ; er op wijst hoe met
die hoge staat diepe tuimelingen samengaan, omdat om de eeren de heerschappij-wille de ene de andere en daze weer de eerste
omverwerpt ; die, ten slotte, van dat leven in de eerste plaats de
ongevallen ziet en voor de geechiedenis van de Medicis bij voorkeur daze tietel schrijft : R.ampsaligheden der verheffinge
van den h u i z e van Medic i s . Ben tietel die one toelicht dat
de scbrijver in de loop van deze dingen 'n treurepel ziet ; die one
herinnert dat hier ter tijde, - want de schrijver is niemand minder
dan Pieter Corneliszoon Hooft, - de afwieselende verhogingen en vernederingen in 'n mensenleven, en in de mensenlevens to zamen, 'n sterke indruk maakten op de gemoederen ; men
zig naar die opkomst en, meer nog, naar die val ; als men schreef,
schreef men, ook bij eigen gemoedsrust en eigen welvaren, toch treurspelen ale B a t o en V e l z e n, ja, voor feestelike gelegenheden, en
') Die Medic e e r, voor Ed . Heyck . (Monographien der Weltgeschichte, I.) .
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bij 'n hoopvol stemmende omgeving, toch weer 'n treurspel als
de ondergang van G ij s b r e c h t s stad . Niet dat ze juist de misdaad zagen ; wel neon, mannen als Hooft en Vondel gruwden er
van: zo ze er uitvoerig bij stilstonden, was het juist om 't gruwzame to laten voelen en er 'n afschrik voor to wekken ; - maar
ze zagen, zo veel mogelik onafhankelik van de lage hartstochten
van de mensen die ze bewerkten, de loop van de historie als 'n
deining : op de vloed de eb, en op de eb weer de vloed, omdat er
na die vloed weer 'n eb moest zijn . Want ze konden de vloed
niet zien zonder eb. Dit was 'et wat hun aantrok : 'et vallen en
'et altijd weer vallen . Al maar de v a 1 in de mensen . Altijd 'et
ongeluk opgedrongen door 't Lot . Want al dit treurige in de
mensenwereld, deed 'et Lot . Altijd vertoonde zich in de poezie
en in de schilderkunst, wanneer 't de historie gold, dat allegoriese
Lot, de vrouw op 't rad van Avontuur dat al maar rondging,
omhoog en omlaag, of de vrouw waarvan de one voet wortelde in
'n wentelende bol, die bij 't minste zuchtje wind al wentelde,
waardoor de vrouw 'n ander gelaat toonde, of wel de vliegende gedaante, soms 'n vogel, die de landen en ateden overtrok . En zo
zag Hooft in 'et moeielik opkomen van do Medicis-famielie, met
vallen en opstaan, 'et oude treurspel weer terug zoals (*riekenlands
dichters 'et ons vertonen ; de mans in de hand van 't Noodlot ; en
bij zijn wijsgerig, dikwijls uitgesproken oordeel, dat 'n hoge staat
'n diepe val na zich sleept en 't kleinste veiligst is - wil hij
laten zien hoe 'et helste licht de zwartste schaduw geeft en komt
hij er toe, over de schitterende opkomst van de eerst burgerlike,
daarna hertogelike famielie en over de daaraan verbonden wederwaardigheden 'et totaal Hooftiaanse work met de hem passende
tietel to schrijven : Rampsaligheden der verheffinge enz. Evenzo
Vondel, die Hoofts werkje gelezen heeft, en die in 'et telkens
klimmend struikelen en terugvallen 'n moeizaam zwerven op de
levenszee ziet, - terris jactatus et alto Vi Superum, - betietelt
op zijn manier, indachtig aan de „levenatocht" van de grondveeter
van 't Latijnse rijk, z'n vers op de golvingen in 't Florentijns
geslacht : Op d' ILIAS van de Medicis.
Waarin bestonden nu in hoofdzaak die golvingen?
We weten dat in de llde en de 13de eeuw, er tussen twee
partijen, de Ghibellijnen en de Guelfen, 'n strijd is gevoerd om de
verwezenliking van de Keizers-iedee, waarin de Keizer en de Paus
antagonisten waren, en waarin vooral de steden van Opper-Italie
mee in betrokken zijn geweest . Bt die partijtwisten, kwamen,
door de eigenaardige zelfregering der veelal onafhankelike Italiaanse
eteden, onder dezelfde leuzen, famielie-veten, eerst tussen de adellike
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geslachten, later toen de burgerpartij opkwam, tussen burgers en
edelen of wel burgers onder elkaar . Met name in Florence, bestonden
aanzienlike en wijdvertakte famielieen, die, nu de een, dan de
ander, de meeste invloed op de gang van de zaken uitoefenden, en
die door het afwisselend veroveren van de aanzienlike ambten,
- op de vrije regeringsvorm zelf toch had de ommekeer gewoonlik
geen inwerking, - hun tegenpartij tijdelik van hun voormalig
overwicht wisten to beroven, of wel ze door verbanning of wegruiming van 'et staatstoneel wisten to verwijderen, Een van die
ambten nu was dat van g o n f a l o n i e r e (- bauierdrager, vaandrig), aan wie 'n militair kommando was opgedragen, en onder
die gonfalonii res was weer de invloedrijkste de g o n f a l o n i e r e
delta g u i s t i z i a, die voor de volksraad de wetten tegen de
adellike geslachten moest handhaven, en die tevens voorzittend
lid van de s i g n o r i a, en alto de eerste ambtenaar van de staat was .
Deze post nu kwam in 1378 in handen van 't destijds enel opkomend
geslacht der Medicis. En vreemd, de eerste van hen ondervond al
dadelik de wisseling van de fortuin, in dier voege, alsdat hij, doordat
hij in de nog aristokraties getinte grondwet enige verandering
trachtte to brengen, uit de stad werd verbannen, om enige tijd
later, toen z n bloedverwanten in aanzien en rijkdom waren toegenomen, weer in de regering to worden geroepen . En zo 't met
S a l v e s t r o ging, zo ging 'took met z'n zoon, maar met zwaarder
gevolgen voor z'n geslacht. Een geweldadige aanval, door de
banneling op de stad ondernomen, mislukte ; terzelfder tijd werd
binnen de stad de samenzwering verijdeld en 'n aantal Medicis
verloren 'et leven . (1400) .
Maar hiermee traden de nabestaanden niet van 't staatstoneel .
Integendeel, 'et geslacht nam weer in aanzien en middelen toe.
Want wat in die immorele en korrupte tijden voor hun van zo'n
groot belang was, de Medicis hadden geld, en wonnen altijd door
meer geld. Ze waren namelik bankiers, niet alleen to Florence
maar met filiaalhuizen to Brugge, Londen en Venetie, en met
agenten tot in Turkij a en in Klein-Azie . K o s m u s d i M e d i c i s
b.v., de noon en opvolger van Giovanni di Bicci, die in 1421
gonfalonit re was geworden, reisde als bankier van paus Johannes
XXIII mee naar Constanz, waar 'et bekende concilie werd gehouden . 't Is dezelfde Kosmus, die, in 1428 na de dood van z'n
vader aan 't hoofd van de volkspartij gekomen, zich door z'n vele
deugden en z'n voortreffelik bewind de bijnaam heeft verworven
van Vader des Vaderlands . Alleen, - dit dient gezegd om die
tijden to verstaan, - schroomde hij niet, onverminderd de lof van z'n
doorzicht, vlijt en kalme zelfbeheersing, zich van de gewone middelen
to bedienen, waarmee men z'n zaak op z'n duim draaide, n.l . om
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door milde geschenken 'a gunstige stemming voor z'n huis to
bewerken. Want ook van deze Kosmus beantwoordden de lotgevallen aan 'et eenmaal gegeven stramien . Eerst staat hij aan
't hoofd ; later, ale de A 1 b i z z is 'et gezag in handen krijgen, weet
de tegenpartij na 'n ongelukkige oorlog tegen Lucca er nets beters
op om zich staande to houden, dan zich van de gevreesde made .
dinger to ontslaan ; Kosmus wordt gevangen genomen, en voor 'n
buitengewone iechtbank gebracht ; hij vreest 'n gewelddadig einde :
maar z'n agenten bewerken de rechters, en 't gevolg is dat Kosmus
voor de tijd van 10 jaren verbannen wordt (1433), welke verbanning door de ijver waarmee hij ale geldman gezocht en gevierd
wordt, eer 'n aangename speelreis dan 'n hopeloos zwerven werd .
En wat meer is, de dagen to Venetie en to Padua doorgebracht,
maakten samen nog geen jaar uit : tijdens z'n afwezigheid waren,
door 't bekende middel, de hekken al verhangen ; Kosmus werd
teruggeroepen en Albizzi in ballingschap gezonden . Van toen of
had Kosmus 'et geluk van 'n voorspoedige en glansrijke regering ;
en de nakomeling eert nog z'n uitgebreide kennis, z'n voortreffelik
beheer en z'n uitgezochte smack.
Ook Kosmus' zoon en kleinzoons hebben hun wedervaren . Na
Kosmus' dood waagt de vermetele Luca Pitti 'n aanslag op de
zwakkere en zachtaardige P i e r o , in de hoop 'n meer oligarchies
bewind aan 't roer to krijgen. Een toeval verijdelt de toeleg, en
Piero wordt door 't samengelopen yolk gehandhaafd .
Ernstiger gevolgen heeft de samenzwering door de Pazzi's tegen
Lorenzo op touw gezet . Juliaan z'n broer wordt vermoord, Lorenzo
zelf ontkomt, 1) en de volkswraak maakt met de saamgezworenen
korte metten. 't Is in de geschiedenis van daze Lorenzo dat de
uitersten in het wedervaren van de Medicis met relief voor den
dag treden . Een man, met 'n schitterende opvoeding to midden
van 'n kunstlievende omgeving ; zelf dichter en redenaar ; gehuwd
met 'n Romeinse Orsini ; geeerd en geliefd door z'n schranderheid,
beminnelikheid en beschaving ; gevierd door z'n ijver voor de
kunsten en wetenechappen ; z'n etad en z'n hula 'et verenigingspunt van geleerden en artiesten ; z'n tafel gedekt voor 'n Pico de
Mirandole en 'n Michelangelo ; -- en deze man in zulk 'n middelpunt belaagd door 'n moordkomplot, 't welk geesteliken tot handlangers gebruikt om hun schanddaad to volvoeren op 'n gewijde
plaats
: wel gaat bier de grootste verdorvenheid en bruutste
schaamteloosheid samen met 'et hoogste intellektueel en hoffelik
leven . Lets wat one zou motten verbazen, en echter weer geen verwondering kan wekken omdat we weten, dat 'et tijdperk der Renaissance
')
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in Italie 'n eeuw van diepe immoralieteit is geweest ; dat de
reaksie tegen de geest van de M .E . in haar streven naar individuele vrijheid in losbandigheid is ontaard ; dat'et stark-persoonlike
juist daarin 't levendigst 'et besef van z'n kracht won gevoelen,
door in woorden en daden, tegen de konvensie, tegen de moraal
en tegen de rode in, zich zelf 1os en gescheiden van de grote
gemeenschap en de lange historie, stark geprononceerd tegen de
achtergrond van 'n hele wereld naar voren to zien treden . En
dit was 'n vonnis : 'et leven is ijdel, zo 'et geen voeling houdt
met de bron waaruit 'et ontepringt en waarin 'et zich zelf weer
terugvindt.
Ten aanzien van Lorenzo, de Prachtige bijgenaamd, dient nog
gezegd, dat hij 'n achteloos financier was ; 'et huis to Brugge
vial, en dreigde ook Lorenzo in z'n val mee to slepen ; maar deze
die de begeving van de ambten aan 'n hem toegedaan kollege
had laten opdragen, en nu 'n grenzeloze macht bezat, sprak de
staatskWn aan en delete daarmee z'n persoonlik tekort.
Na de rustige rust onder Lorenzo was 't de beurt aan de stormen .
In 1494, twee jaar na Lorenzo's dood, rukte Karel VIII Italie
binnen, om de oude aanspraken van 't huis Anjou op Napels to
laten golden . P i e r o II, die op de hand van Alfonsus II was,
viel ale 't eerste offer van de Franse polietiek. De verbitterde
Florentijnen verdreven hem ; negen jaar later verdronk hij ellendig
in de rievier de Garigliano .
In 't zelfde jaar nog dat Karel er z'n intocht Meld, wierp zich
in de hoofdplaats der Medicis de dominikaner prior Savanarola
ale stadhouder op van 'n theokratiese staat, waarover ale opperhoofd
fungeerde de Holland, blijkens 't opschrift boven 't portaal van
't regeringsgebouw : Jezus Christus Rex Florentinis Populi S . P.
Decreto Electus . Na z'n terechtstelling in 1498, werd 'n levenslang Gonfaloni6raat ingesteld onder Soderini. Deze voerde tien
jaar 'et bewind ; toen bemoeide zich de krachtige paus Julius II
met de Florentijnse zaken en voerde er de beide jongere zoons
van Lorenzo, J o h a n ') en Juliaan II terug . (1512). Van nu of
blijft 'et gezag, behoudene 'n tijdelike bezetting door Karel V
(1527-1531), voor goed in de handen van de Medicis .
Maar verwonderlik . Nu de vastheid van de heerscbappij voor
de Medicis is gewaarborgd, treedt de tweedracht en de misdaad de
famieliekring binnen . Er volgt een stormachtige tijd . Hippolitus, 2)
'n kleinzoon van Lorenzo, wordt vergiftigd door Alexander, s)
'n kleinzoon van Piero U. Alexander zelf wordt afgemaakt door
') Deze Johan wordt in 't volgende jaar Pane (Leo X) .
Juliaan IL ') bastaard van Lorenzo II .

')

bastaard van
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'n andere Medicis, 'n telg nit de zijlienie . Uit daze zijlienie,
gesproten nit do tweede noon van de vroeger vermelde Giovanni
di Bicci, treedt K o s m u a If naar voren, die na de moord op
Alexander hertog van Florence wordt ; na hem regeren in regel .
matige opvolging z'n nakomelingen tot 1737 . In 1569 werd aan
Kosmus door toedoen van Pine V de tietel gegeven van Groothertog van Toskane .
Zo gelukkig Kosmus was in z'n buitenlandse polietiek, zo gruwelvol was z'n famielieleven . Twee van z'n dochters werden de
slachtoffers van de jaloezie van hear echtgenoten ; eon derde word
vergiftigd op last van haar vader, en Kosmus zelf doodde met
eigen hand eon van z'n zoons omdat deze zich schuldig had gemaakt aan 'n broedermoord . Ben overgebleven noon Francesco
I, ')voor de tweede maal gehuwd met Bianca Capello, kwam op
dezelfde dag als doze vrouw door vergif om 'et leven. Ben andere
noon Piero, vermoordde z'n vrouw en hear minnaar . Ook de
Medicis in 't buitenland troffen rampen . We weten wat 'et Franse
hof onder Katharina one geeft to zien, en wat voor 'n treurige
vermaardheid de verwoesting van Rome heeft gegeven aan het
Pauselik bewind van de Mediceeer Clemens VII .
Onder al die lotsveranderingen was 'et vooral de Brutusdaad
van Kosmus, wat hier de wijsgerige elementen aantrok . Wel was
'et merkwaardig dat in de talrijke beproevingen waarmee 'et
Noodlot hen drukte, 'n heel geslacht in de worsteling tegen de
verpletterende macht stand hield en telkens 't hoofd weer opstak,
maar toch eigenaardig en prikkelender was 'et, die standvastigheid
terug to vinden bij 66n en dezelfde man, die zo stork door de
slagen van 't Lot getroffen werd . En zo bewoog de wijagerige
opvatting zich tevens om de voor alien sprekende tiepe van
Kosmos . Dat wits hij, de man, de vaste rots in do branding .
Dat was hij dan, de man, die boven apes 'et recht stellend, de
Z'n blood verlochenend, z'n
hand sloeg san z'n eigen zoon .
vadersehap vernietigend, wie had de kracht ale hij z6 z'n eigen
gevoel to dodent wie kon ale Kosmus de natuur aan de plicht
onderwerpenl Daar rijet Brutus op, de rechtschapen Romein, die
66k zich onderwierp aan de plicht, de deugd bereikend, zich zelf
to verlochenenI Daar toont Cato de dolk waarmee hij zich doodde,
omdat hij in 'n bedorven eeuw geen Romein meer wou wezenl
Daar komen al de oude helden, in wie Tacitus de onde burgerdeugd en Rome's voormalige grootheid had geprezen : Tacitus, die
Hooft z'n model en leermeester was . Die in z'n Annaks en Historiae,
')
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waarin hij 't keizerlik Rome 'n spiegel gaf van de republiekeinse
eenvoud en grootheid, aan Hooft 'n voorbeeld gaf voor diens
Nederlandsche-Historieen-Spiegel, geschreven voor Vorsten en Volken .
Want ook in dit Nederlands werk spreekt de Romein. Daar weet
zich 66k iemand rots, rustig 't deinen aanziende van de wisselende
,Ick gas een werck aan," zegt hij, „van meenigerlei
tijden.
„lotwissel en geval," Hier in de spits van 't expose, ligt Hooft en
ligt z'n werk. Wel was dit iets van Hooft, dit neerzien van
boven op dat tuimelen van partijen, legers en staten . Neerzien
van boven, om to tonen, dat hem zelf de strijd Diet meesleept,
de leuzen hem Diet begeesteren, de beginselen hem Diet vangen,
omdat hij uit zich zelf wel west, dat 'et maar 'n wervelwind is
die de mensen en volken door heel de historie, nu herwaarts dan
derwaarts in 't nooit eindigend tumult van de menselike hartstochten werpt . Wie rust wil hebben, moet daar buiten blijven .
Wie wijs wil zijn, moet ze ontkennen en doden . En daarom is
hij vrij, die zich houdt boven de demos, en is bij wijs, die en
ethies bewustzijn verdiept. En terwijl al de anderen aan de
wisselingen van de aardse dingen onderworpen zijn, vindt de
wijze, wetende dat alle aardse dingen ijdel zijn, de rust in zich
zelf en z'n veiligheid in z'n steilte. Zij, de wijzen, aanschouwen
de volken van de hoge toppen des geestes . Heenstappend hoog
boven 't stratengewriemel, zijn ze 't liefst eenzaam . Ook onder
hun medemensen voelen ze zich 't best met zich zelf to omschansen .
In 't meeleven soma zich neerbuigend en weldoende, houden ze
zich toch hangende aan 'n andere sfeer van denken, en zodra de
ernst weer roept met z'n deugd en z'n plicht, zonderen ze zich
weer geestelik of en zoeken de kracht in zich zelf . En 'n hoge
kracht. De kracht van doen en van dulden . Van dulden ook .
Bereidwillig ook doen ze afstand van begeerte en geluk . Brave
burgers zijn ze, zich gevend voor 't vaderland en 't algemeen voor
't grote en goede, tot 'et leven toe. Maar tegenover hun kracht
staat koelheid en hardheid ; staat eenzijdigheid in de waardering
van de menselike natuur ; staat bekrompenheid in de beoordeling
van de menselike handelingen, waarvan de adel niet in de eerste
plaats steunt op de basis van 'n gekweekte theorie, maar die
veeleer voortkomen uit spontane gemoedsbewegingen, en zo Diet,
dan toch uit gekombieneerde psychologiese en Diet zo maar op
't eerste gezicht to ontwarren oorzaken . Hun wijebegeerte was 'n
leer voor enkele sterke naturen, ze kon in geen geval 'n stelsel
voor de grote massa zijn.
Nu is Hooft in dit opzicht geen uiterste. Daartoe was hij to
rustig, to breed en to verfijnd . Er zijn namelik mensen die het
goede begeren omdat 'et hun sterkte van wil is die hun kwade
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neigingen overwint, en er zijn mensen die 't goede zoeken, en dan
ook makkeliker zoeken, omdat heel hun a a n leg op 't doel van
goeddoen gericht is . De eersten zijn de mannen van de plicht,
de anderen die van 't gemoed ; de eerste wekken bewondering, de
laatsten wekken liefde . De eersten zijn bij moeiliker leven de
Btrijders ; ze zijn de heldhaftigen, de zelfkastijders, de Spartanen
der oudheid en de ME. asceten ; de laatsten zijn aangenaam en
voorkomend, de vroegere Atheners en de moderne Europeeers . De
eersten zullen geestdriftig zijn, onverzettelik, dweepziek en mysties ;
de laatsten zijn eer scepties, conciliant, posietief en berekenend .
In aanleg nu was Vondel aan de eersten gelijk, Hooft aan de
anderen . Hooft was 'n scepticus en 'n vrijdenker ; 'n man van
de beschaafde en de verfijnde genoegens ; zelfbeheerser (,,modus
in rebus"), de man des vredes, en van de gemoedsrust, de waar- .
heid nitvorsende om in onafhankelikheid to staan tegenover de
hem onbekende machten („Felix qui potuit cognoscere rerum
causas") . Hij is de stoles geschoolde epikurist . Hij ziet, zodra de
mensen buiten de middelmaat van hun stand, hun temperament
en hun leeftrant treden, naar 'n vaste wet het slingeren over en
weer van de naald van hun koers, en filosofeert op de basis van
'n in en werken verborgen kosmiese en ethiese evenwichts-leer .
Ook bij de Medicis, ziet hij de plagen neerdalen op 'et zich hoog
boven 't peil uitstekend geslacht, en de Nijd en Tweedracht en
de Wraakzucht als noodwendige volgelingen van de ,Fortuin," de
,,grootachtbare stamme" bezoeken . Want niet de Medicis worden
verantwoordelik gesteld voor hun snoodheden, en hun roem wordt
er niet door bezwalkt, - de zaak is dat hier in 'n mensen-cyclus
'et Kwaad z'n spel speelt met 'et Goede, maar dat in die wisselvallige en de aandacht der tijden vragende dobbeling, de teerling
van 't Geluk de hoogste ogen werpt .
Vondel stond op 'n enigzins ander standpunt . De wijsgerige
blik op de dingen wordt voornamelik bepaald door de karakters,
terwijl de karakters door de gebeurtenissen worden gevormd . De
grote schokken van de Spaanse tijd met heel de agitatie van jarenlange voor- en tegenspoed, hoop en ontmoediging, - onze tijden
spiegelen zich in de vroegere - werken prikkelend op vurige
gemoederen, en Vondel juist was 'n man van 'n prikkelbaar
temperament . De Vlaming zat er in, vooral de Vlaming der ME .
Maar hij had van S p i e g e l de wijsgerige school mee doorlopen
der Stoa, de ontzettend zware school van de gewilde gemoedsrust
en de verheuging der deugd . En hij ook heeft 'et zo ver gebracht
dat hij met Per s, deze in en Voorrede, de eerste in z'n Opdraehe voor
D e g u 1 d e Win c k e 1 de deugd uitbundig verheerlikt . Dat was wel
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stoles. In de deugd zal de gelukzaligheid liggen, „'t heerlijckste
cieraad Dat hier den Mensche ciert waer dat hij henen gaet ." Zo
voedt hij zich met 'et merg der Deugd, lezende en lerende nit de
oude filosofen : ,Laet ons dan tesamen de Edele Wetenechap
volgen
" En als Vondel zich op later jaren met z'n Stoa
armer voelt dan tevoren, en hij zich weer in z'n religieus geloven
terugtrekt, dan ziet hij ook de wereld en de historie anders en
worden de filosofen voor hem ook godsdienstige mensen . Didaktiese naburen zullen altijd voorbeelden zamelen om hun leer door
steunsels to sterken . En omdat ook de Kerk waarin Vondel trad,
in de eerste christentijd haar leer door heidense getuigenissen had
gesteund, stond Vondel ook anders tot de Stoa, of liever, de Stoa
stond hem nu nader en simpatieker, omdat hij er meer of minder
verborgen christelike symptomen inzag . Haar pantheisme had de
broederschap der mensheid gepredikt ; L u ca n u s had gezongen dat de
mens voor heel de wereld geboren was ; Seneca, en noch meer keizer
Aurelius stonden 't Christendom zeer nabij . Haar leer zag Vondel
niet van hem vervreemden . En bij de simpatie voor de ascetiese Stoa
zouden ten slotte die ongevallen nog in 'n andere richting prikkelend op hem werken . In de worsteling en de zege nit al die
rampepoeden lag voor Vondel 'n zin, 'n vermoeden van 'n verborgen bedoeling. In het steigeren van 'et vorstenhuis geworden
stadsgeslacht tot in de huwelikezalen van de Valois en de Bourbons,
en tot op de stoel van 't Vatikaan, zag Vondel 'n bestemming,'n task .
Wat heeft hij Maria bezongen, de weduwe van Navarra, de Moeder
die Koningen baarde! Wat heeft hij haar beklaagd, ook omdat
hij in de verbanning en de ellende van de stammoeder 'n iedeaal
van Vorstenverbroedering heeft zien verdwijnen . Hij had ze, en
vale, ook betreffende de Oranje's, de Stuarts en de Habsburgers . Maar
ook nu nog, in 1649, bij 't verschijnen van Hooft's boekje, bewondert
hij de levenskracht van 't Florentijnse huffs, dat tot geluk geboren
schijnt, dat de aanvechtingen van de boze geesten met lof heeft
doorstaan, en nu schitterend blinkt in deugd, omdat ten slotte,
zoals Hooft zegt, „de snoodtheit van eenige sprniten, niet dan
,,tot schaaduwen dienen kunnen, om het dapper bedrijf der vroome
,,te diepen, en bet to doen afblaaken ." Ook de weelde van het
koningschap van David was met huiselike rampen doortrokken
geweest ; ook 'et geluk van Augustus had vijandschap onder z'n
nakroost gebracht : en voile zuiverheid was nergens ter aarde to
vinden, zelfs niet eens in 't heilig geslacht van Christus
Vondel neemt dus de pen op, en schrijft :
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OP D' ILIAS VAN DE MEDICIS .
AEN MICHIEL HINLOPEN .

(Rechtsgeleerde .)

MAW, die') onlangs, naer uw wenschen, 5)
Doorzaegbt s) het bloeiende Florensen,
En 't hof van Koamos vroom `) geslacht ;
Hot recht van onrecht leerde schiften, s)
En nit Tuskaensche en Roomsche schriften
Een schat van lessen overbraght : 6)
') Michiel, ale aangesproken porsoon, hoort bij de tweeds strofe : Nu
volghme
Hat betrekkel. vnw. die leidt eenige bijv . zinnen in, welke
one nader met Hinlopen in kennie moeten brengen, en den ook inhouden
wet daze rechtsgeleerde aan den inhoud van 't gedicht bindt, en due do
O p d r a c h t rechtvaardigt . De bijzinnen zijn, in die eamen getrokken : a. die
Florensen en Kosmos hof doorzaeght; b. die . . . . leerde schiften ; o. (en)
die . . . . lessen overbrarght. Daze drie zaken moeten Hinlopene belangatelling in de to behandelen dingen wel rechtvaardigen .
1) onlangs, due nog niet lang geleden ; naer uw wenachen, due uit eigen
begeerte . De sterke begeerte van Hinlopen om Florence to bezoeken, en
hat nog maar kortatondig wonen hier na do buitenlandse rein, zijn voor one
nog to meer redenen om to geloven dat Vondel in hem een belangstellend
lezer zal vinden .
') Doorzaeght, van alle kanten bezien, overal bezoeken .
') Vroom, kloek, rechtechapen . Veilig, met het oog op de ,trekking en
de toon van 'tgedicht, in beide betekenissen op to vatten .
') &hiften, niet onaardig is dit recht zoeken nit een mixtum van goad
en kwaad, gezegd voor 't etuderen in de rechtsgeleerdheid . Zo ligt er wel
wet moois in!
leerde. Ten onrechte stellen de epraakkunaten de wet, dat (zie Terwey,
} 231) zo hat antecedent een pare . voornw. van de tweeds persoon (hier
in de apostrofe) is, hat gezegde in buigingavorm zich naar dit antecedent
moot richten . Hot geschrevene laat heel andere en natuurliker wetten' zien .
Waarom b.v. in vs. 2 wel doorzaeght in de 2de persoonavorm, an waarom
leerde in de 3de peraoonsvormI Men laze hardop, en gave acht op kwantiteit
en ritme! Dichtere horen de teal in klank, en misvormen ze niet op schrift .
') Weer iedealisties gezegd van de studie in 't Romeins en Italiaans
recht. Let ook weer op de lessen en de ,chat, die de opmerkingen gemaakt
in aant . 2, onderstennen .
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J. Koopmans
Nu volghme weder') naar Tuskanen,
En treck met mij een kleet van tranen
En bloet en jammerklaghten aen . 2)
Hier wort een Iliac gebooren, 3)
Uit ramp den Medicis beschoren, ')
Waer doorze naer de starren gaen . ')
't Is ijdel dat men droomen stroje
Van Ilium en 't paert van Troje ; ')
Van Kolchis, Thebe en Edipus .')
De waerheit kan then nacht beschamen, ')
Laomedonnen, en Priamen
Ulissus toght, en Troilus.

') Klemtoon op wader. Hinlopen most weer mee, terug . Er is nog
veal meer to vernemen, vooral voor zo'n belangstellend man .
') Hinlopen moat eerst zich atemmen voor de tocht . Hij most er heen
gaan in rouw. Hij most zich ombullen d . i . vertrouwd maken met de gedachten aan moord, jammer en droefhaid ; want dat alles, en niets andera
dan dat zal hij bijwonen .
') Iliac gebooren, d. i. langzamerhand vertoont zich al lezende 'n Bias,
d. i . 'n rid van droevige lotgevallen .
') beschoren. Door 'tnoodlot bedeeld . Uit ramp, de inwendig treffende
droefheden komen voort uit uitwendige rampen, door 'tnoodlot geslagen.
Zoals gezegd is, de Medicia worden voorgeateld 'n nitaluitend lijdelike rol
to vervullen .
') Vertaling van per ardua ad astra . In daze versregel ligt de hele
strekking van 't gedicht, ze komen op, ondanks de slogan . Er ligt natuurlik 'n psychologiese waarheid in : tegenatand prikkelt, an tegenspoed staalt .
En zij die 't overwonnen, spraken 't nit in deviezen ale palma sub ponders
crescit.
') 't Is ijdel, enz. betekent : dromen zijn bedrog . Vondel nl . beschouwt
heel de oud-Griekse epiek ale fabula, verzinsels van dichters, maar met
'n waarheidskern in do moraal . De verzen van Homerus, Vergilius, Aesopus,
enz. zijn om de inhoud aanlokkelik to maken . De dichters willen aangenaam
onderrichten : didatiek spant de kunst in 't gareel ; Horatius wist 'at : miscens
Wile dulci . (Zia de Voor-reden op de Warande en de Voorrede op de
Hors chopping e).
') Daze, en ook do volgende specifieeren do sagentijd : Argonauten-tocht
(Kolchis), Thebaanse oorlog en de Epidus-lagende, Trojaanse oorlog (Laomadonnen, etc .).
') De waerheit enz. Hat licht der waarheid stoat tegenover do duisternis
(of nacht) van de logenachtige fabel. Do treurspelen nit 't Griekse heldenleven gegrepen (Hecuba, Kassandra, Elektra, Ifigenie . enz . enz.) zijn voor
't tonal (ook al weer om to leren) bewerkte verdichtsels ; maar dit hier, do
Florentijnse geschiedeniasen zijn zuivere waarheid . En 't fiktieve most, nn
do werkelikheid zelf komt, achterstaan ; hat treedt terug, 't wordt beschaamd.
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Een Kosmos, nooit genoegh geprezen, ')
En ala een puickbloem uitgelezen
Ter heerachappije, zalme meer
Dan een verzierde Eneas strecken,
Om eon Askaan uit hem to wecken,
Den nazaet van zijn vaders eer. 2)
Hoe solt dit hula door zijn fortuinenl •)
Hoe worden hier de hooge duinen
Des staets besprongen van een zee
Vol ongelucken en ellenden 1 ')
Waer zal eon jongste lijfstrijt enden
En zalven al dit hartewec? 5)

') Onvolprezen dus. Bedoeld wordt Kosmos I, overleden 1464 en begiftigd met de tietel , Vader des Vaderlanda ." Bij Hooft stark geprezen . Hij
heat hier dan ook 'n sieraad, andren overtreffend, en ala 't ware voor
regeren uitgezocht (zie puyckbloem en uitgelezen) .
') De zin is : De werkelik bestaande Kosmos leent er zich voor de
dichter beter toe dan 'n door dichterhersenen mtgedachte Eneas, om . . . .
,een Askaen uit hem to wecken" . Askaen (Ascanius) is in de Bias en de
.Eneas de noon van de held van de tocht . Nu is Eneas de vir piua, en het
heldendicht zelf was eeuwen lang het opvoedingsboek, van grammatica, rhetoriek, poetiek, smaak, deugd, Christendom zelfs . Voor Vondel vooral, door
en door Christelik en didakties-moralieserend, was Eneas de spiegel der
deugd . Uit Eneas wil hij zonen (Askaen) verwekken : hij wil uit die godvrezende man nakomelingen, d . i . aan hem gelijkaardige mensen telen.
Maar liever dan nit Eneas, wil hij dat doen nit Kosmos, ala 'n waarhchtig
persoon ; en nu gaat hij Kosmos aan de mensen voorhonden, opdat de leergrage
jeugd zich die man tot 'n voorbeeld stelt en geestelike kinderen van hem
worden. Ze zijn dan nazaet van de eer die hun geestelike vader bezat.
') Hoe colt, d. i . hoe worstelt dit hum door z'n bezoekingenl sollen,
eig. omvervallen, is hier, meer iteratief in betekenis, herhaald vallen en
opstaan door al de zwarigheden heen.
) Het beeld is duidelik. De hooge duinen zijn de ataat, d. i. 't gezag
der Medicis ; de we vormen de ongelukken en ellenden, en deze bedreigen
en schokken die staat.
') Waer zal enz. De zin is : komt er nu nooit een einde aan die rampen 1
(Het boekje van Hooft verscheen na z'n dood in 1649, en Katharina de
Medicis had nog maar 7 jaar geleden hear ongelukkig leven to Keulen geeindigd. Het werkje moot om en om 1640 geschreven zijn) . Zal voor al
die druk geen troost komen? Wear zal 't einde zijn? Wanneer zal er eon
laatste atrijd om 't behoud van 't leven gestreden worden, en omdat hij de
laatste is, vastigheid, rust en daardoor verlichting en 'n vergoeding geven?
De korte zin is natuurlik : ,'t schijnt met die rampen nooit op to houden ."
De vraag is dan ook rbetories .
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J. Koopmans
Hoe kan een schalcke Circe, een Biancke,
Betovren Kosmos brave rancke 1 ')
Bezie hoe Klytemnestra 1 ) loert.
Medea moat men 't nu vergeven. 3)
Hier brengt de disch den Vorst om 'tleven :')

') In daze atrofe ligt een hale geschiedenis, die nog niet lang was geladen, en vooral niet toen Hooft in Florence aantekeningen maakte. De
zoon en opvolger van hertog Kosmos (II), Francesco, word bij 't leven van
z'n vader mederegent, en veralingerde op 'n zekere Bianca nit 'et aanzienlike bums Capellia, die, eerst met 'n kassier op do loop gegaan, 'n zo
gemeen mogelik straatleven leidde. Francesco (Kosmos brave rancke) was
van een goads inborst, en heeft later Bianca ale wettige gemalin genomen ;
Bianca zelf was 'n eerloze slechte vrouw . De kinderen van hun omgang
warden bij 't huwelik gewettigd, maar de Hertog zowel ale Bianca bleven
bang dat do wettige afkomat van hun noon Antonio later gewraakt kon
worden ; in dit geval zou Francesco's jongere broer kardinaal Ferdinand
('n andere zoon van Kosmos) aanspraak op 't Hertogdom kunnen maken :
Bianca wilde daarom Ferdinand nit do weg ruimen . Zij bakte zelf 'n taart
en zette die Ferdinand voor, Francesco van haar toeleg onkundig houdende .
Maar de Kardinaal had van de bedienden gehoord, dat de Hertogin zelf in
do keuken was geweest, an hij weigerde to eten . De welmenende Francesco
drong nit vriendsohap aan, on ale argwaan willende wegnemen, oneed hij
zelf 'n atuk van do taart an at bet op . Bianca zag 'et. 't Is gedaan, zei
ze . Daarop tastte ze zelf toe. Beiden stierven . Ferdinand ward nu hertog.
Bianca had ook nog de andere overgebleven broer van de Hertog, Pibro,
willen opruimen, maar dit faalde nu natuurlik .
') Bianca is 'n achalcke Circe genoemd . &halck is hier booeaardig ; Circe
wordt ze geheten, omdat ze Francesco betovert. Dit woord most natuurlik
weergeven, hoe verwonderlik verleidelik ze to work heeft moeten gaan, om
in haar kwalieteit van openbare, en gehnwde vronw, or nog 'n hertog van
Florence, an dat nog voor altijd, bij to kunnen krijgen . - Inderdaad echter
kwam 'at niet van bbn kant : Francesco [gelijk de grooten, zonderling in
Italian, op geen kussen to binden zijn, zegt Hooft] was 'n vrouwenloper en
niemendal kies . Hij wist wie hij voorhad . - Bianca is due 'n volleerde ; ze
tovert ; ze is 'n Circe. Wie was nu Circe? Een toveres op 'n eiland, dat
door Ulysses bezocht werd, an die - merkwaardig genoeg in dit verband z'n gezellen in zwijnen veranderde . Dat Klytennestra loert, is om wat
anders . Daze vrouw, ook nit de Griekse heldendichten, vermoordde haar
gemaal Agamemnon. En nu brengt Bianca Francesco om . Dit komt nn
Klytemnestra to weten on ze loert, d . i . ze is nijdig en afgunstig. Bianca
overtreft haar namelik. Want de koningin van Sparta list het haar minnaar
Aegiathua doen, en Bianca doet 'et zelf .
') Medea enz. Dit is : men kan, na daze geschiedenis van Bianca, niet
meer boos zijn op Medea, en or die geen verwijt meer van maken wat ze
bedreef. M. a . w. : zoveel doet Bianca erger . Laten we erbij voegen dat dit
'n dichterlike overdrijving is : Medea heeft veal meer moorden op haar geweten .
') Klemtoon op disch. In tegenatelling met gewaad. Zoals Bianca do

Op d' llias van de \fedicis, door Vondel.

15

Hier schuilt eon dootshooft in eon tart. ')
Mistrouw vrij heiligh en onheiligh :')
Glean kerck is zelf voor Lauren veiligh :
Hij vint geen' toevlught aen 'taltaar ;')
Sicheus most bij duister sneven
Aen eenen dolck door 'thart gedreven
Doch Julaen in 't openbaer .')

spija vergiftigt, zo had nit naijver, Medea aan Creiisa vergiftigde kleren an
'n hoofddeksel gezonden, waardoor daze om 't leven kwam .
') Eon dood8hooft, voor vergif. En doodshoofd duidt vergif aan . Zie
sommig vliegenpapier, an de voormalige giftflessen in do apotheeks. Toert
is one taart, gebak, pannekoek . De oe en de as wisselen some ; doch hier
schijnen beide vormen aan 't Frans ontleend, waarin naast tarte do bijvorm
tourte voorkomt.
') Aan daze strofe ligt de reads vermelde aanslag op Lorenzo (I) ten
grondslag. Hot eedverbond ging nit van de Pazzis. Daze waren in hun
machtsuitbreiding door Lorenzo tegengewerkt. Vijftig saamgespannenen
zouden tegelijkertijd de gebroeders Medicis vermoorden, het regeringspaleis
overrompelen, en 't yolk oproepen . Do moord was eerst bepaald op 'n
banket. Dit lisp mis, en op dezelfde dag ward nog haastig besloten, hat
in de Kathedraal to wagon . De verhefflng van 't Sacrament onder de Mis
was 't afgesproken taken . Maar die de moord opgedragen was, weigerde
't in do kerk to doen ; zodat men haastig er twee anderen voor won . Juliaan,
Lorenzo's broer, was er nog niet, maar word nog bijtijds door twee vrienden"
gehaald . Juliaan viel ; maar Lorenzo, intijds bedacht door de woorden : wee
verraderl die hem bij de stoot warden toegevoegd, wist nog snel to wenden
an was, ofschoon gewond, nn in staat zich werende in de Sacristie to
bergen. Hierdoor mislukte hat verder beloop van do omwenteling. Hot
yolk lisp to hoop, de aanalag op 't paleis mislukte ; enkelen van de samengezworenen ontkwamen, maar de overigen warden wreedaardig afgemaakt.
Mistrouw enz . De zin is : Ook de heilige plaatsen zijn niet veilig meer.
') Dezelfde zin : hat altaar beveiligt niet meer. Met de bijgedachte aan
de heidense tempels, waar 't altaar 'n asyl was, en slaven en misdadigers
niet mochten worden aangetast. (Uit do geschiedenis van koning Pausaniaa
van Sparta weten we, dat men door nithongering of door 't gebonw in brand
to steken, do vluchteling nit en schuilplaats wist to drijven.) Ook wordt hier
wellicht gedacht aan de oudste Christelike kerken, waar 't altaar ook voor
vrijplaats ward gehouden . De Staat (Karel de Grote b.v.) maakte hier 'n
eind aan, omdat aan grote misdadigers geen straffeloosheid kon worden
gewaarborgd.
',) Sicheus was do man van Dido die door haar broer Pygmalion
vermoord word . Vondel had wel 'n ander dan daze ongelukkige nit do
grijze fabeltijd knnnen opzoeken . Er zijn ook wel historiese persona in
't duieter vermoord. Maar 't was Vergilius!
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Dan schijnt de heerschappij herschapen :
Dan breeckt men 't Mediceesche wapen : 1)
Dan drijft men uit : dan haelt men in. ')
Wat vallen hier al ballingschappen 1
Men klimt of tuimelt van de trappen .
En ieder vlamt op zijn gewin .
Maar Alexander koelt do minne
Tot zijn bekoorzame afgodinne
Te deerlijck op eon ledikant. 3)
Men leit den jongen Kosmos lagen,
En d' oudste zwerft door bosch en hagen,
Ala haet en nijt to zamen spant . !)

'1 In daze strofe worden de wisselvalligheden herinnerd. ,'t Is op en af,
omlaag en omhoog," zegt de dichter . herschapen is opnieuw ingesteld .
Iemand wapen breken is . 'n taken dat men z'n staat niet meer erkent, z'n
heerachappij voor gedaan houdt . De Medicia waren wel burgers, maar ze
hadden niettemin 'n wapen (6 rode ballen op 'n veld van goad ; bal
= palle, vandaar de naam Palleachi voor ban aanhangers) ; en 't broken
van de wapenen zal wel zien op do intocht der Fransen en de uitdrijving
der Medicis, waarbij hat paleis word geplunderd, en heel de praal en de
schat van hun voorouders, weggevoerd en veratrooid ward .
') Deze en de volgende veraregels achten we in de tekst genoegzaam
toogelicht.
') Doze Alexander is de door Clemens VII en Karel V aangestelde (eerste)
hertog van Florence . Na den dood van Clemens VII (ook 'n Medici, en z'n
beschermer) bealoot 'n zekere Lorenzo, uit 'n zijtak van dit huis, Alexander
weg to ruimen, 't zij hij dit in 't belang heeft geacht voor z'n vaderstad, of
dat hij do oneer van z'n nicht wilds wreken . Want Alexander was bovenmatig loszinnig en belaagde ale vrouwen . Lorenzo wist, door z'n zwakheden
to vleien, en hem in z'n genietingen de behulpzame hand to bieden, z'n vertrouwen to winnen . In Jan. 1537 bliss hij de Hertog in 't oor, dat hij op
z'n kamer hem 'n juffer zou leveren, waar de Hertog zo vurig naar haakte .
Die had, zo 't heette, Lorenzo voor hem omgekocht. De hertog komt. Lorenzo
heipt hem ontkleden en do wapens afleggen : de Hertog had zich maar to
bed to begeven ; do bominde son dadelik komen . Lorenzo haalt 'n handlanger, en do Hertog wordt door beiden afgemaakt . Biezonderheden over die
worateling levert Hooft . De minne koelen wale Vondel zegt, is due, met
bet oog op de gegeven toelichting, wel ironies gezegd, bekoorzame met aktieve
betekenis ; zoals behoedzaam, werkzaam, verdraagzaam.
`) In 1494, bij do komat van de Fransen, is reeds gezegd, moesten de
Medicia wijken. Pibro, de oudste zoon en opvolger van Lorenzo (I), vlnchtte
naar 't Spaanse leger . Z'n broer Johan en Juliaan zwierven in ballingschap
rond, en beleefden veel wederwaardigheden. Tot viermaal toe deden ze
'n aanalag op Florence, die mislnkten en hun medestanders 'et leven koatten.
Johan raakte zelfs in do slag bij Ravenna (1512) door de Fransen gevangen.
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Hoe woet de fells Razernije 1 )
Daer Jan den moortpriem van Garsye
Zijn' eigen brooder zelf gevoelt ; 1)
De straffe hant des vaders echter
Den zoon verstreckt zoo strong eon Rechter
En in zijn bloet hat moordmes koeltl 3)
Geen ongevallen d' afkomst schuwden . 4)
Zij treffen mede d' aengehuwden,
En levren aen 't uitheemsche rjck
En aengehuwde hoven spelen,
Gevoert op bloedige tooneelen,
In rouw gekleet om lijck op lijck . 5)
De Spanjaarden brachten ze weer in Florence terug. Op do omzwervingen
van de oudste, Johan, die zelfs door Duitsland, Nederland en Engeland
rondtrok, ziet dit door bo8ch en hagen. Na hun terugkomst in Florence
kwam Juliaan aan 't bewind (Johan ward in 1513 Paus als Leo X .) Drie
maanden later word or 'n aanslag tegen hem gesmeed : hierop ziet Men kit
den jongen Kosmos lagen. Lagen leggen (ook hinderlaag) ziet wel op 'n rij
en wel 'n liggende rij van aanvallers ; vlg . belagera.
') Van de moorden die nu volgen, zijn niet de bedrijvers de schuld, maar
de oorzaak is de woede der Razernye. De Medicis zijn onderworpen aan
hartstochten, die met die lijdelike mensen hun spel spelen . Men lette weer
op de strekking van 't gedicht .
') Dit nu is do vroegervermelde geschiedenis van de zonen van Kosmos II
Johan on Garcia. (De drie andere zonen waren, zo we weten, Francesco, Ferdinand an Pi6ro ; zie b1z . 14, noot 1 .) Daze twee zonen haatten elkaar bitter, uit
naijver, en wagons hun groot verschil van karakter . De jongere en vuriger
Garcia doodde in de eenzaamheid de oudere en zachtaardiger Johan. De
moord ward geheim gehouden, doch de vader ontbood de noon, en vroeg hem
de broader terug. Bij 't hem getoonde lijk bekende de dader de moord. De
vader. die liever bij het nageslacht voor 'n ongelukkige en strange, dan 'n
onrechtvaardige rechter wilds gehouden worden, legde de levende bij de dodo,
an drukte hem dezelfde dolk in 't hart, waarmee de moord was voltooid . (Bij
bet lezen due de klemtoon op vader.) In Florence heette hat, dat beide
zonen aan 'n heersende ziekte bezweken waren. (Zie uitvoeriger bij Hooft .)
De Hertog stierf van verdriet.
') koelt, d. i . niet bet moordmes, maar 't gemoed, dat als beet gedacht,
eerst die hitte moat voelen of koelen, d . i . op rust komen, ale 't verlangen
near bestra ffing bevredigd is . Hier staat due 'at m i d d e l voor de d r ij f v e e r.
') Queen ongevallen enz. Met de klemtoon op afkomst. To lezen : Evenmin
waren do ongevallen bang voor de if komst, d . i . voor die nit hot Medicees
geslacht v66rtsproten ; met then verstande, dat hier niet san de telgen van
't regerende huis, maar san de geparenteerden aan andere hoven gedacht
wordt. De Florentijners n. 1. hebben hun beurt gehad, nu denkt de dichter
aan de Medicis elders . Daar kwamen de rampen ook, zegt hij .
) In daze verzen wordt de eerste vereregel nader uitgewerkt, en -

T.&L.XI.
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Hoe trapt Bourbon met roe en ruiter
En al bet Duitsch gewelt van Luiter
De aluierkroon van Rome plat 1 1)
Vaert voort, o uitgelate rotten l
Verdooft den moetwil van de Gotten
Verdelght de nieuwe ale d' oude Stadt : ~)

sangevuld. Zelfs zij die met Medicis huwen, worden niet gespaard, uitheemeche
rijck voor buitenland, d . i. Frankrijk en Spanje ; daar ook zijn treurtonelen,
daar ook wordt bloed gestort en rouw bedreven. Om lijck op lijck ziet
vooral op Frankrijk.
Over de feiten zelf : Katharina de Medicis (zij is de kleindochter van de
verdreven Pi6ro II en dochter van Lorenzo II) huwt met de hertog van
Orleans, later Hendrik II van Frankrijk . Hij wordt in 'n steekspel gedood .
Twee van haar zonen sterven vroeg . Haar dochter Margaretha en jongste
zoon (Anjou) worden (bij Hooft) geacht to zijn vergeven . De derde zoon
(Hendrik III) wordt vermoord . - Maria de Medicis, dochter van de door
Bianca vergiftigde Francesco, trouwt met Hendrik van Navarra. Hij wordt
vermoord . - Piero, Francesco's jongste broer (zie blz . 14, noot 1) trouwt Elenore
van Toledo. Zij wordt, wegens verboden omgang met 'n jongeling, door
Pibro vermoord .
') Hier volgen de ongevallen die zelfe niet bang waren voor een van de
Medicis op do Pauselike stool . Johan, Lorenzo's tweeds zoon, ward de
krachtige Leo X (zie blz . 6, noot 1). En bastaardzoon van Lorenzo's broerJuliaan
(zie blz . 5) Julius geheten, on later gewettigd, ward de latere Clemens VII .
Onder hem had de bernchte sacca di Roma," bloedblad van Rome, onder
Bourbon en Oranje, plaats . - Luiter : 't (ding er schuin naar toe : Veele
, Prelaaten werden, in hun geestelijk gewaadt, op verachte beesten, spottelijk
,omgevoert door heel Roome : zonderling van de Duitsche knechten, gedrenkt
,met Luiters leer ." (Hooft . blz. 49 .) De sluierkroon plat getrapt : Een
,deerlijk ding dat de vermaarde kuisheit der Roomeche vrouwen door kraft
,in zulk een vuiligheid ende ellende quam to vallen ." (ibid.) De eluier is 't taken
van kuisheid . Die kuisheid ward gesmaad, met voeten getrapt. De vrouwen,
nonnen, wereldse en geestelike maagden, werden bij zwermen opgejaagd en
op de straten onteerd . Clemens, met vale Kardinalen, ontvluchtte op de
Engelenburg, ward belegerd, en moest zich gevangen geven.
3 ) Vaert voort, enz. Sarkastiese wens . Overtref nu de barbaren" zegt
Vondel. T. w. Rome ward in 410 door de Gothen onder Alarik, hoofdzakelik
wegens de dubbelhartigheid van keizer Honorius, de prooi van 'n zesdaagae
verwoesting, waarbij onmetelike kunstachatten verloren gingen en 'n ontzachelike
buit ward weggevoerd . De Wandalen deddn het in 455 nog eons 14 dagen
over. Hiermee was de oude Stadt" zo goad ale verdelgd . Tans, in 1527,
onderging de nieuwe Stadt," het Christelik Rome der M.E., hetzelfde lot.
De moedwit verdoven : d . i. (hier wordt aan 'n gerucht, 'n oproerig en vernielend gedruis gedacht) hot geluid van de oude katastrofe door 'n nieuwe
hel doon veretommen .
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De Tiber most het toch bezuren,
Dat Klemens binnen uwe muren
Verheft het Mediceesche bloet
Door 't Sleutelampt tot aen de wolcken ;
Terwijl eon draag van alle volcken
Dien grooten Herder valt to voet. 1 )
Maer kan de volgende eeuw gelooven,
Dat uitgedreven en verschooven,
De Moeder der Monarchen dwael'
En zwerf, to water en to lande,
In armoede, ouderdom, en schande,
En naulix haren adem hael' ? 3 )
') to voet vallen (want op deze wijze vereert men do Paus) wil zeggen :
huldigen . De Herder is Clemens (zie vs. 2). een drang van enz . is : alle
volken, zich verdringende - dus do eon wil voor de ander niet onderdoen en
mee de aerate zijn, - willen die grate Clemens hun hulde brengen -. En,
zegt Vondel, ondanks die algemene verering, most, omdat hij de Medicis
door de Pauselike waardigheid tot aan de wolken verheven heeft, toch weer
de Tiber (lees : de Tiberstad) dit bezuren . Aldus : hoe do volken hem ook
vereren, hot Noodlot wil hem niet met rust laten : do Medicis klimmen, ze
klimmen h66g ; good, hot Noodlot zal ze wel weer to pakken krijgen : de
do Tiberatad most 'et ontgelden . Het Noodlot last ze niet log . Men ziet,
hot gedicht is wel konsekwent . Sleutelampt : de Pausen zijn Petrus' opvolgers ; en due de dragers van 't sleutel-ambt ; Petrus heeft als simbolies
attribuut de sleutel, waarmee hij ale Christus' stedehouder de gelovigen de
hemel ontsluit ; ook 't pauselik wapen draagt twee aleutels .
bezuren van zuur, in de zin van zuur worden, zich zuur voelen, onsmakelike of onaangename gevolgen ondervinden .
') Rhetoriese vraag : doze (d. i. de 17de) eeuw kan het niet geloven, en
toch is 't zo. Let op do mogelikheidswijs bij dwael', zwerf, heel', door invloed
van de onzekere vraag : Kan men geloven, dat de Moeder
zou moeten
dwalen en zwerven
?" - ver8chooven = op zij gezet, afgedankt, n.l.
door Richelieu . Hier n .l . is sprake van Maria de Medicis. Moeder der
Monarchen : hear zoon Lod . XIII is Koning ; hear one schoonzoon is Karel I
van Engeland, gehuwd met Henriette Maria ; 'n andere achoonzoon was
Filips III van Spanje. Daarom zegt Vondel ook in een van z'n lofverzen,
met name Op hot huwelijck van Frangois van Medicis en Joanna
van Oostenrijk, tot Maria's eer :
Die door de gunst van God, die elck niet magh genieten,
Geen blijde Moeder word, zoo menighmael zy baert,
't En zy van Koningen . Data baeren ; dat's beklijven :
Data 't aerdrijck geregeert, door haer geslacht en aerd .
Dat heat door hijlicken de koningkrijcken stijven .
Dit was in 1638. Toen reeds was zij verdreven, en kwam ze hier 'n
bomiddelings-reis doen . Zo nu, zo toen . Overal feestelikheden. Overal
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Op d' Ilias van de Medicis, door Vondel .
Wie steent om 't weduwlijcke jammer
Medoogender dan d' Amsterdammer,
Die haer bewelkomt zoo beleeft? 1)
Zij suckelt vast met smarte en pijne
Tot datze moede, 't Agrippijne,
In ballingschap, den dootanick geeft.
Geslachtboom, rijck van jonge telgen, 2)
Sta vast, en last de Nijt zich belgen,
Dat ghy de kroon der stammen spant,
Braveer den blixem, en den donder
Ghy wort gehanthaeft tot een wonder
Sta vast, en hou gedurig stant.
J . Koori ' s.

klinkende toeapraken, lofdichten, salnutachoten, erewachten, defile's, feestgeen Zwitsers. En
geen bemiddeling . Zo hoopvol
malen, maar
Vondel toen ter tijd was, zo teleurgesteld is hij in 1649 . - Te water en to lande :
Ze kwam eerst bier, vertrok toen naar Engeland, maar Richelieu verijdelde
al hear pogen . Toen trok ze Duitsland in, bleef hangen to Keulen, ziekelik
en afgetobd, en stierf er verlaten, - de Moeder der Monarchen . Sie
Armoede ziet op hear uitputting van middelen ; ouderdom, op
transit
hear uitputting van krachten ; schande op de onere van haar ballingschap ;
naulix adenthalen op het gemis van 'n woonplaats om to leven . Zie volgende strofe .
') De meedogende Amsterdammer is Vondel zelf, begaan met de moeder,
die in de Monarchen haar kinderen niet meer terugvindt . Vondel ziet alleen
de moeder, maar hij sluit z'n oog voor de Regentes. - De volgende verzen
zijn genoegzaam toegelicht . vast = ondertussen. De „beleefde ontvanget"
door Vondel kan men vinden in 'n aantal dichten bij U n g e r (1637-1639) .
Colonia (Agrippina) = Keulen.
') Doze strofe is 'n samenvattend slot . Buig niet voor 't ongelnk, zegt
Vondel, hou stand, voor u is 'n toekomstI Alweer de .strijd tussen de Medicis, als de mannen der deugd tegen de hartstochten, als de Nijd, geperaonifieerd gedacht . - Geslachtboom, 'n gebruikelik beeld voor 'n stamhuia,
ook in de zichtbare voorstelling . De jonge telgen zetten dit beeld voort.
In Vondels tijd regeerde Ferdinand II (1620-1670) een vriend van de
Staten, merkbaar in de eerste Engelse oorlog. De Nijt belght zich. Waarom?
Omdat de Medicis de kroon spannen onder de (vorsten)-stammen . De wereld
zag namelik geen burgers opklimmen tot vorsten in handel en wandel, en,
- sedert Kosmos II, tot vorsten in tietel . Braveer = trotseer, n .l. de
boogste machten die 't Noodlot ontketent . Want wat zal blijken? Ghij
wort gehandhaeft tot een wonder . Vondel meent, dat diegenen, die in de
hoogste rampen zo stark blijken to staan, 'n andere en hoger opdracht to
vervullen hebben . Dat zal later wel voor den dag komen . Vandaar de
wens in de slotregel . Gedurig = duurzaam, bestendig, zonder ophouden .

DE NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE OP HET
EXAMEN VOOR HOOFDONDERWIJZER .

I.
Onder de negen vakken van bet „programma van het examen
ter verkrijging eener akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer
en hoofdonderwijzeres" - wat een heerlijke illustratie van vaderlandeche breedsprakigheid - komt onder no 3 „de Nederlandsche
taal" voor. De vereischten voor dit allerbelangrijkst vak worden
saamgevat onder 3 litterae, die we, om op one eigenlijk onderwerp
to komen, even de revue willen laten passeeren.
a. ,Kennis van de beginselen der spraakkunst en wel : de
de leer van den zin, - de onderscheiding der woordsoorten, de beteekenis en het gebruik der buigingsvormen, - de hoofdzaken nit bet gebied der woordvorming, - de spelregels."
Zoo staat het er, verbatim . Het is grammatica en nog eens
grammatica van het begin tot het einde, aloof kennis van de
Nederlandsche spraakkunst de kennis van onze moedertaal ware,
die een candidaat-hoofdonderwijzer dient to bezitten . Van verstaan
van wat men leest, van het leven der woorden, van eigenlijke
epraak-kennis - let wel, geen spraakkunst-kennis, wordt geen
woord gerept . Dit wordt er natuurlijk onder begrepen, zult ge
zeggen. Ge bedoelt dus, dat de interpretatie van dit artikel
afhangt van de veelzijdigheid of de bekrompenheid van den
examinator, en bijgevolg de deur openzet voor de grootate willekeur. Dit zou al een heel groote, een heel erge fout zijn . Doch
er is meer . De bovenaangehaalde redactie van het genoemde
artikel heeft - onbewust (7) - eene verkeerde richting aan de
studie der candidaten gegeven . Zij hebben gemeend - en hoe
konden zij anders met de bewoording van het programma voor
zich, - dat de kennis van het Nederlandsch bestond in bet van
buiten leeren . van een grammatica, zeg Terwey . Zij hebben hun
hoofd volgepropt met allerlei zinnen, allerlei voor- en achtervoeg-
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eels, allerlei spelregels ; zij zijn zich hoofdzakelijk gaan toeleggen
op de doode, de versteende vormen van de taal, die uitstekende
diensten kunnen bewijzen bij de historische taalstudie, doch van
gering nut ziju voor hat verstaan, hat begrijpen van de levende
taal . Toch moet de levende taal door den onderwijzer, die in de
eerste plaats praktisch taalleeraar dient to zijn, het meest, het
grondigst bestudeerd worden voor zijn onderricht op de volkzschool .
En hier zit het 'em juist ; de onderwijzers zijn den verkeerden
kant opgegaan in hunne studie onzer moedertaal en . . . . hebben
dientengevolge ook aan hun onderwijs eene verkeerde richting
gegeven. Gevolg : algemeene klacht over de saaiheid van hat
onderricht in het Nederlandsch, over het slechte lezen, over hat
slechte verstaan van het gelezene, over de onbeholpenheid in
spreken en schrij ven bij een groot deel van ono yolk . Dat het
Nederlandsche yolk slecht leest is geen klacht van vandaag of
gisteren ; dat vale onderwijzero het ook slecht doen en bijgevolg
tevens slecht leeren aan hunne discipelen, zelfs aan toekomstige
onderwijzers, verkondigt H . Borel van de daken in : ,Het Zusje" .
Dit ,zusje", eene normaliste van ongeveer 18 jaar, heeft Van
Eeden's ,kleine Johannes" gelezen . Later leest Borel „een paar
bladzijden voor haar, heel eenvoudig, aloof hij haar iets vertelde .
Zij, over zijn schouder in het book ziende, las zwijgend met hem
mee," waarna de auteur haar deze woorden in den mond legt :
,,Nu is het nog veal mooier dan toen ik het zelf las, zei ze . Ik
begrijp het nu veel beter . Op school lezen ze altijd z66 dat je or
eigenlijk om lachen moat" (Hat Zusje, bl . 113).
En wat verder, op bl . 136, 137 wanneer „de student" eens informeert wat zijn aanstaand vrouwtje al zoo weet : „Van verzen
hield ze vroeger niet. Nu w6l, nu hij haar voorgelezen had van
Gorter en van Kloos . Maar dat was ook zoo h66l anders dan
wat ze vroeger altijd van verzen had moeten leeren . Ze moest
altijd lachen, als de onderwijzers gedichten voorlazen . Dat was
zoo gek, on to gillen . Hij moest bet eons hooren, dan zou hij
ook wel lachen . E6n was er, die dacht, dat hij 't heel goad
kon, en altijd voorlas over een rots, met zijn hoofd in de wolken,
en zijn voet in de kolken, en dan woes hij 't eerst met zijn hand
naar 't plafond, en dan naar den grond. Ze vond verzen bijna
altijd om to lachen, zei ze, dat kon ze niet helpen . „Die onder-

wijzers deden er ook altijd zoo gek mee ."
Erg overdreven, zegt ge . 'k Hoop het, doch vb6r Borel's werk
uitgegeven was, verzekerde mij een andere normaliste van Mientje's
leeftijd, dot ze het zoo jammer vond, dat aan natuurlijk, goad
geaccentwerd lezen op de normaallessen zoo weinig gedaan ward,
dot men altijd bij stukjes en brokjes las en altijd bij hot lezen
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zat to peuteren aan de grammatica en de spelregels, waardoor de
mooiste verzen je begonnen to walgen, terwijl nog niet lang geleden een leerlinge van de eerste klasse eener normaalschool mij
vertelde : „O, mijnheer, er is geen akeliger les dan een leesles ;
we lezen nooit een stuk in zijn geheel ; we moeten zinnetje voor
zinnetje lezen en dan vertellen wat er in staat ; 'tie z66 vervelend,
dat we er allemaal het land aan hebben ." Wanneer de normalist
eenmaal onderwijzer geworden is, vaart hij in hetzelfde zog voort,
en mocht hem de lust ook al bekruipen van koers to veranderen,
dan grijnst hem het genoemde program-artikel met vrees-aanjagende
waarschuwing voor ,zakken" aan . Wat het zwaarste weegt, had
bij den wetgever het zwaartste moeten gelden, en alvorens van
de grammatica to reppen, had hij de beoordeeling van de kennis
eens candidaten in de eerste plaats moeten laten afhangen van
het goed lawn, hat goad uitleggen en verklaren van een stukske
Nederlandsch . Dat er op het examen gelezen en verklaard wordt,
weten we ; verstandige examinatoren beseffen heel goad, waar 'em
de schoen wringt bij de kennis onzer moedertaal en de ondervinding heeft hun van zelf den weg gewezen . Dat dit lezen evenwel
nog veel to wenschen overlaat, bewijzen de „Verslagen van de in
1900 gehouden examens" . De commissie van Breda zegt, bl. 4 :
,,Het lezen der adspiranten was over hat algemeen seer middelmatig ; waren er slechts weinigen die bepaald slecht lazen, hat
getal dergenen die door de uitdrukking hunner stem bewezen dat
ze waren doorgedrongen tot de ziel van een stuk, was eveneens
gering." Die van den Haag constateert, bl . 16 : „De uitspraak van
vele mannelijke candidaten was zeer onzuiver ; het vaardig en in
den toon lezen van een eenvoudig stuk proza of poezie, na een
kwartier voorbereiding, lieten meermalen to wenschen over . De
commissie kreeg den indruk dat aan dit vak niet de noodige zorg
was gewijd, met name, dat to weinigen zich in hat „hard op"
lezen hadden geoefend," met welk oordeel de examinatoren to
Zwolle instemmen op bl . 29 : ,Over het algemeen last hat technisch
lezen veal to wenschen over. Niet alleen wordt schromelijk gezondigd tegen het leggen van den klemtoon, maar zeer velen
lezen niet eens vlot . De commissie geeft daarom met nadruk den
wenk : men oefene zich meer en leze veel hardop" .
Komt de verkeerde richting, waarin de taalstudie van den
onderwijzer gestuurd is, op rekening van het programma, de verkeerde methode die hij daarenboven nog volgt bij grammaticale
studio is meestal de schuld van den candidaat zelf . Hij leert een
spraakkunst van buiten in pleats van de grammatica uit en met
de teal zelve to bestudeeren . Het lesje wordt goed gememoriseerd,
doch indien de regels moeten toegepast worden, blijkt het, dat
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van eigenlijke studio geen sprake is geweest . Dat dit niet alleen
eon persoonlijke meening is bewijzen alweer de „Verslagen", waarin
we op bl. 4 (Breda) lezen : ,Vele adspiranten bleken wel vlijtig
bet een of ander spraakleerboek bestudeerd to hebben, doch weinigen
waren doorgedrongen tot dat helder begrip van de taalverschijnselen, dat alleen ontstaan kan door herhaalde en zelfstandige
waarneming der feiten" ; op bl . 9 (Arnhem) : „De kennis der spraakkunst was, voor zoover bet leerboek die geven kon, over bet
algemeen voldoende . Werd echter naar aanleiding van een gelezen
stuk proza of poezie naar grammatische verschijnselen gevraagd,
dan wisten velen die niet thuis to brengen of uit bet voorbeeld
eene conclusie to trekken," en op bl . 20 (Amsterdam) :
,Waar
een enkele maal rechtstreeks iets gevraagd ward nit bet leerboek
was bet resultaat in den regel beter dan wanneer naar aanleiding
van de lectuur vragen werden gesteld . Ret kan den candidaten
niet genoeg aanbevolen worden, na de behandeling eener spraakkunst vooral de taal uit de taal zelf to bestudeeren en daarin
de toepassing to zoeken van de door hen geleerde regels ."
Het is net alsof de candidaten meenen, dat de spraakkunst
iets aparts is, iets dat met de taal weinig to maken heeft ; vandaar
bet verschijnsel, dat zoovele candidaten met de handen in bet
haar zitten, wanneer op bet examen de grammatica uit de taal
gehaald moat worden. Het eindeloos blokken op de spraakkunst
heeft de zelfstandigheid van den onderwijzer bij zijne studie gedood,
de ontwikkeling van bet taalgevoel verstompt, en de studie van
de levende taal op bedenkelijke wijze doen verwaarloozen .
Laten we hopen, dat de examens van den tegenwoordigen tijd
zich in dezen niets to verwijten hebben, maar medewerken om
de studie onzer moedertaal to doen zijn wat ze behoort to wezen :
Studie van de levende taal, niet, memoriseeren van een grammatica ;
dat de examinatoren door hunne wijze van vragen er den nadruk
op leggen, dat er meer gelezen, beter gelezen, hardop gelezen, meer
en beter ge8tudeerd, minder gegrammati8eerd moet worden .
Litters c spreekt van : „Vaardigheid om zich juist en gemakkelijk nit to drukken", zoowel mondeling als schriftelijk . Een billijke eischl Immers bij elk onderwijs is bet noodzakelijk, dat de
onderwijzende zijne gedachten nauwkeurig en gemakkelijk kan
mededeelen : onduidelijkheid en moeielijkheid van uitdrukking
dooden alle belangstelling bij de leerlingen, bevorderen de onoplettendheid en maken bet onderricht vruchteloos .
En van een aanstaand hoofdonderwijzer is bet, dunkt mij, niet
to veel gevergd, dat hij zijne moedertaal to zijner beschikking
heeft, wanneer hij zijne gedachten over het een of ander onderwerp
aan bet papier moot toevertrouwen . Waarom wij een of ander
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onderstrepen? Wel, het gros der onderwijzers schijnt to meenen,
dat leesbaar Nederlandsch een soort gekleede jas is, die zij even
mooten aantrekken, ale op den examendisch een taalkundig gerecht
wordt opgediend, doch die zij heel goad uit kunnen laten, wanneer
er een schotel paedagogie opgedischt wordt . Ziedaar het gevolg
van verkeerde richting en slechte methode ; het grammatica-blokken
gaat buiten hart en ziel om, heeft met de praktijk der taal zoo
good als nets to maken en belemmert eerder de gemakkelijke
uitdrukking van gedachten dan ze to bevorderen . To verwonderen
valt het dan ook niet, dat we in de meer genoemde ,Verslagen"
lezen, bl . 4 :
,Erger was het evenwel, dat velen onzin neerschreven en allerlei grove stijlfouten maakten, die duidelijk aantoonden, dat ze to weinig of niet goad hadden gelezen en niet
voldoende geoefend waren in het schriftelijk uitdrukken hunner
gedachten ;" bl . 15 : Een vrij groot aantal opstellen moesten onvoldoende worden genoemd, of ten gevolge van het gebrekkige
van teal en stijl, of om het weinig belangrijke van den inhoud ;"
bl. 24 :
,Het schriftelijk work van vele candidaten leverde het
bewijs van eene zekere onbeholpenheid in het uitdrukken der
gedachten . Hot zinsverband en de woordenkeus liet dikwijls veel
to wenschen over. Veler work ward bovendien ontsierd door grove
fouten tegen buiging en spelling." en bl . 29 en 32 : „Velen . . . .
drukten zich zeer onbeholpen en kinderachtig nit" ; ,veelal was
de inhoud zeer sober, dikwijls hoogst verward, en net zelden
ontsierden grove taal- en stijlfouten het opstel .""
Daze laatste aanhaling slaat op opstellen over een paedagogisch
onderwerp . Hot spreekt van zelf, dat de verkeerde methode van
studie zich ook hier openbaart evenals bij hat Nederlandsch en
onder'de zeldde verschijnselen : nit de meeste opstellen die de
candidaten inleverden bleek duidelijk, dat men in pleats van
gestudeerd, gememoriseerd had ; men had eon paedagogie niet paedagogie bestudeerd, de regels nauwkeurig in het geheugen geprent,
niet verwerkt ; men kon ze wel netjes reproduceeren, doch niet
in toepassing brengen . Vatten we nu beknopt samen, wat we
hierboven uiteengezet hebben, dan komen we tot de slotsom, dat
de onvoldoende en gebrekkige kennis van de Nederlandeche taal
bij de candidaten voor de hoofdakte toe to schrijven is :
10. aan de verkeerde richting, waarin deze studie gestuurd is
ten gevolge van de redactie van het desbetreffende program-artikel ;
20. aan de verkeerde methode van studeeren, een gevolg van
30 . gebrek aan goede leiding .
Laten we nu eens nagaan, hoe het met littera b, de Nederlandsche letterkunde, staat .
(Wordt vervolgd) .
DR . S. S . H.

OVER SCOTT'S INVLOED .
Dat die in Schotland overwegend was, zagen wij reeds. Engeland
veroverde hij met Ivanhoe, Frankrijk met Quentin Durward. Duitschland had onmiddellijk zijne verdiensten gewaardeerd ; mogen wij Hauff
gelooven - die zelf hem met Lichtenstein de hulde eener navolging
bracht - dan bestonden er fabrieken, om hem to vertalen . Zoodra
een nieuwe roman verscheen, werd hij in stukken gesneden en kregen
verschillende personen een fragment ter overzetting. Wie eenige rijm •
vaardigheid bezat, vertolkte de motto's, en zoo kon enkele dagen, nadat
het boek in Schotland was uitgekomen, de vertaling volgen . Dat die
stijl- en waardeloos was, behoeft geen betoog.
Groot is het aantal kuustenaars, wier werken sporen vertoonen van
Scott's invloed . Victor Hugo, Prosper Merim6e, Thierry, Balzac, De
Vigny, De la Motte Fouqu6, Tieck, Bulwer, Motley, Prescott, Manzoni,
Bosboom-Toussaint, Van Lennep - erken, dat weinig schrijvers zulk
een schitterenden staf om zich hebben vereenigd . En die invloed moge
verminderd zijn na meer dan eene halve eeuw, uitgestorven is hij niet .
Het v66r enkele jaren versehenen werk van Georg Ebers : Barbara
Blomberg, bewijst het ; men beoordeelt dezen roman zeer welwillend,
indien men here een pendant van een der Waverley-Novels noemt . In
een zijner laatste brieven aan Mevrouw Bosboom-Toussaint schreef
Busken-Huet :
,Hetgeen U van het lezen in Walter Scott verhaalt
heeft mij zeer getroffen . Het is eigenaardig hoe levend Scott voor de
Franschen gebleven is ; zoodat de voorname firma Firmin Didot hem nu
opnieuw is gaan uitgeven . Ik zou bijna durven beweren dat de Engelschen zelf tegenwoordig Scott minder ijverig lezen dan de Franschen .
Opgewekt door uw voorbeeld, ga ik hem bij gelegenheid 66k herlezen ."
W . J . KuHLER, De Tijd&p ., Des. 1900 .

HISTORIEBE LIEDEREN .
Over de Franse historiese liederen van de vijftiende eeuw : „Er zijn
parade-verzen onder, stukken waariu rederijkers met moeite en vlijt
kunst hebben trachten to geven ; maar er komen ook soldatenliedjes
bij voor, dingetjes met entrain in marschmaat gesteld, - niet altoos
heel duidelijk, maar met treffende trekken. Dat populaire dient wel
van het kunstmatige gescheiden to worden . En tusschen de rederijkerskunst en het volkslied in zijn er overgangen op to merken : verzen die
den toon van het populaire zoeken, maar er noch net even buiten
staan ; en verzen die zich in vorm bij het beschaafde kunstwerk aansluiten, maar wier inspiratie eerder populair is"
BYVANCB, Publieke Opinie bij 't einde der
Middeleeuwen, Gida 1899, Des. 350 .

LETS OVER JACQUES PERK EN DE GROTSONNETI'EN
UIT DE,,MATHILDE ."

Het is 'en heuchelik verschijnsel dat er van onze jonge dichter
Jacques Perk zoveel werk gemaakt wordt : eerst de kleine uitgave
met voorrede van Vosmaer en Kloos, door deze beiden bewerkt,
tot overdrijvens toe ') ; toen de prachtuitgave bij van Looy met
de sierlike illustraties van Nieuwenhuis en nu weer'en goedkopere
die z'n gedichten due in de handen van velen kunnen brengen . En dat noem ik heuchlik, omdat er nit de hele loop van
de ,Mathilde" zo'n echt menselike mens voor onze ogen oprijet,
'en mens met al z'n zwakheden en strijd, maar tevens 'en sterke,
die in z'n strijd niet omkomt, maar alle zwakheden weet to overwinnen en tot kalmte to komen .
Iedereen is nu in staat om zich aan de hand van Vosmaer
'en beeld van die levenslustige jongeman to scheppen en aan die
van Kloos de gang van de hele ,Mathilde" nategaan . Laat mij
ale terloops het beeld van Perk aanvullen uit zijn later uitgegeven
gedichten. ')
Het zal maar aanvullen zijn, want van Been van onze moderne
schrijvers zijn wij dadelik bij de uitgave zo goed op de hoogte
gebracht zowel van de uiterlike omstandigheden als van het
denken. Ale ik daar tegenover het wazige beeld zie, dat H61 .
Swarth van zich zelf last zien door 'en volkomen haat tegen alle
historiese biezonderheden en volkomen chronologiese dooreenwarring
van haar denken in gedichten, waardoor wij alleen bij benadering
de gang in haar ontwikkeling kunnen nagaan ; ale ik met vragende
ogen voor me zie staan het omsluierde beeld van de grootste
Nederlandse dichteres van onze tijd, dan prijs ik me dubbel gelukkig, dat ik in het denken van Jacques Perk mag grasduinen,
dat ik daarin realiteit en ,verbeelding van de werkelikheid" naast
elkaar zie staan, elkaar aanvullend . En gelukkig noch bovendien,
') Ze zijn er n .l . in aan 't emenderen geweest en wij weten dus niet in
hoever alles eigen werk is van Perk . Ze hebben hem opgepoetst.
') Zie N. G. 1894 .
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dat Kloos in de Nieuwe Gids indertijd plaatste wat hij van Perk
had . Er kwam daardoor to meer relief in bet leven van die
jonge man met „bet welbesneden gelaat in oogen en mond vol
beweeglijkheid en uitdrukking, de dikke blonde haarbos golvend
om bet hoofd, met levensvol en luimig woord, vurig bezield voor
zijn kunst en met al den overmoed eener welig opwellende gave
van uiting ." Op de dichter en de mens was in bet work van
Kloos en Vosmaer wel voldoende licht gevallen, maar op de verliefdbeid, op de oorsprong van de „Mathilde" krijgt men pas 'en
kijk door de later afgedrukte verzen .
Gedurende z'n verblijf in bet mooie grottenland, Luxemburg,
leert hij de famielie de Reul kennen. Meneer X . de Reul is geoloog
en letterkundige en heeft 'en dochter Mathilde. De jonge man
van 20 jaar wordt op haar verliefd ; ze dwalen daar samen rond ;
hij zingt haar toe zijn ,Liedje voor Mathilde" :
Uit den hoogen hemel daalt
Zachte, zoele zomernacht,
't Landschap door de maan bestraald
Glanet van vrede en zomerpracht .
Op Laroches bouwval blinkend
Ligt eon hemel uitgespreid
Van bet licht der maan, die zinkend
Beeld is der droefgeestigheid .
Zoo, Mathilde, zijt ook gij,
Mijmerzieke zomernachtl
Als Laroche schijnt gij mij
Even lieflijk, schoon en zacht .
De vader ziet dat bijeenzijn met genoegen en ook zij is hem
wel genegen, want als hij toch heengegaan is, schrijft zij hem 'en
gedicht dat hij nit bet Frans vertaalde en ,Aandenken" noemde.
Het begint aldus
Vaarwell de zomer vliedt ; wij zien den winter komen
Vaarwell geheel een week is als 66n dag vergaan . . . .
De toekomst zal uw beeld mij woven door mijn droomen :
Ach bleef bet mijn voor u bestaan 1
Waarom ze dan maar niet bij elkaar gebleven zijn? Het antwoord geeft bet eerste book van de Mathilde en wel in bet laatste
gedeelte er van. De 4 eerste sonnetten zijn de Inleiding, en ver-
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moedelik pas geschreven toen hij inzag dat z'n liefdesgeschiedenis
als (An geheel to zamen hoorde . Van daar ook dat hij toen de
4 gelijksoortige sonnetten aan bet slot dichtte . I)
Dan met bet 5de sonnet met de Eer8te aanblik begint de liefdeshistorie, die in de sympatiekste beeldjes ons voor de ogen wordt
geplaatst tot dat er met het 12de sonnet, Madonna getieteld, 'en
verandering in z'n zielstoestand begint to komen . Begint noch
maar, want haar wijzen op de Moedermaagd heeft nu alleen ten
gevolge dat hij haarzelve z'n Madonna noemt . En z'n verliefdheid
klimt in 't volgende, Ochtendbede, tot aanbidding. Weer komt
echter iets anders bij hem op als hij ziet hoe zij 8luimert (XIV),
n .l. dat zij sterfelik is en hij zich mischien later beklagen zal
zich aan 'en sterflik wezen to hebben verbonden . Ook die stemming wijkt weer maar de eerste komt weer terug, al is de uiting
er van dan ook niet opgenomen in de liederkrans') en alleen in
verzachte vorm daarin to vinden (Belijdenia XVI). In het weggelatene zegt hij
Wat werd ik zonderling op eens to moede
Toen gij mij, lieve, vleiend had gevraagd,
,,Aanbid, met mij vereend, de Moedermaagd,
En neem mijn godsdienst aan ; bet is een goede.
Ik zal haar bidden, dat zij u behoede :
Dat mijn geloof ook in uw harts daagt ;
Geloof als ik, bet ongeloof verlaagt
En 'k hoop dat uw gemoed nog vroomheid voedel"
In bet wel opgenomene zegt zij in hun gesprek : als je Jezus
niet dankt voor wat hij voor ons gedaan heeft, dan ben je niet
goed. Maar het slot is dit : hij gaat been en zegt :
Gelooven, bidden is Mathilde's plicht .
Hij zelf . . . . maar daar spreekt hij niet over.
Er is echter noch 'en andere reden tot scheiding
lk leef in u en denk en doe ale gij ,
Ik ga mijzelf, zooals ik nu ben, haten Tot dweeper
tot een jonkvrouw maakt gij mij I
') Aan de sonnetten (I en LXXII) ; Sanctissima Virgo en Aziy~ de6g
(II en LXXI). Aan Mathilde (III en LXX) ; Aan Erato en Kalliope (IV en LXIX) .
') N . G. t. a . p . p . 352 en 353.
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Ook voelt hij in zich, naast de liefde, eindeloosheid, de eeuwige
roam van de dichter, die hem genoeg is, en dat alles to zaam brengt
hem tot de Scheiding (XVIII) . „Au fond de l'humble et triste
auberge" namen zij afscheid in bijzijn van de vader.,,Ladoucevierge",
la plus parfaite fine,
l'Incarnation de tout ce qui est bel et bien,
Ange de pitie, dans le malheur tranquille,
Puisque le coeur d'un Dieu est bean comme le sien .
zoals hij schrijft in 'en frans gedicht aan hear vader van Diekirch
uit ; zij wordt door hem verlaten, al valt de scheiding zwaar, al
moat hij bij 't vertrek noch vaak omzien .
Nu komt de reactie in hat tweeds book van de Mathilde, zijn
wil heeft hem gedwongen van haar heen to gaan, maar nu - na
de scheiding, voelt hij pas, hoe diep hem de liefde zat, hoe hij
lijdt aan de wonde van bet uitrukken . Hij ziet bloemen en denkt
aan die welke hij hear eons gegeven heeft ; deze plukt hij maar
niet : haar kan hij ze toch niet schenken (XIX) . De maan verrijst (XX),
De stilte bidt. - Een tempel is natuur
En de aard voelt zich met vrede als overgieten ;
hij denkt aan die avond, toen hij haar bet eerst zag ; en in in
Mijmering (XXI) staat zij weer voor hem, zij die hem alles „warm
en licht" deed zien, wat vroeger ,dof en koud" was . En hij
eindigt zelfs met :
Ik zei vaarwel : ik zal haar wederzien .
En dat vaarwel, toen zij Gescheiden (XXIi) werden, het leeft weer
voor hem op, hij ziet hat hutje waarin zij van een gingen, de laatste
kus genet hij weer, maar sedert is het dood om hem keen ; hij
ziet vreemden om zich, maar Mathilde niet, en nu meent hij dat
in eenzaamheid rond to dolen hem gelukkig maakt ; dot hij zich
due aan z'n smart moet overgeven en van deze smart de
dichtertolk moet zijn . - Maar nu volgen geen zoete smartzangen,
als men verwachten zou of sombere doodsgedachten, maar integendeel in 7 sonnetten 'en tocht door de grot van Han of 'en andere .
Welk verband is er nu tussen deze en de vorige? Willem Kloos
zegt er van : „De roes van zijn geestestrots en kortstondige mannekracht vervloog, terwijl hat geluk, waaraan hij zich gewend had,
hem door de vingers is weggewolkt . Nu pakt de smart zich
dichter en dichter om zijn hoofd to zaam. Hij buigt, en hem
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doorsnijdt, wat Aeneas moet gevoeld hebben, toen hij Karthago's
strand achter zich latend, den gloed van Dido's doodsvlammen
zag liggen op de morgenlucht . De zeven grotsonnetten verzinnelijken dezen geestestoestand . Ook hij, als gene, de dienaar van
een noodlot, maar dat nit eigen boezem sprak, heeft zijn hellevaart
to volbrengen, eer bet beloofde land hem ten deele vallen kan .
Met huivering en lust tegelijk aanvaardt hij den tocht, met de
huivering voor bet onbekende, met den lust van wie in de diepte
zijner smart zelve naar verloren genieting grijpt . Zelfkastijdend
vermeit hij zich in de verschrikkingen om hem been, en zijn
fantasie houdt ze vast en verlicht ze, of spint ze met wreede behaaglijkheid nit . Wel daagt Mathilde's beeld en wenkt (XXV),
maar verdwijnen moet bet weder in de duisternis, waaraan zijn
ziel zich zat wil drinken . Tot dat hem eindelijk op bet toppunt
der ontzetting, de onverm jdelijke terugwerking slaat en zijn geschokt gemoed naar kalmere beschouwing keert . Hij deinst terug,
nu hij blikt in de vernietiging, waarin hij dreigde to storten, en
gelouterd erkent hij :
,,Gij, rijk der tranen, waar de dood slechts lacht,
Baart schrik - en niet der schoonheid huivrend schroomen l"
Weer rijst voor zijn geest de herinnering aan zijn vroegere
ellende, voor dat Mathilde hem met hare liefde had begenadigd
- daar daagt de verlossing, en juichend begroet bij den dag en
bet leven, wier waarde hij nu eerst heeft leeren kennen en
verstaan ."
Of, 'en beetje realer en minder wazig : de dichter heeft voor
z'n eigen smart de genezing willen zoeken in afleiding, in bet
denken aan heel andere dingen dan liefdesmart . Zijn natuur was
daarvoor to krachtig en hij ging'en tochtje maken b .v . door de grot
van Han en zich expres uit z'n weke omgeving en dromen verplaatsen in die sombere wereld .
Het begin is dan 'en succes voor z'n pogen, want bij de Intrede
(XXIII), wanneer hij de grot binnengaat, vergeet hij haar werkelik .
Hij is gebeel vervuld van wat hij ziet en de dweper met Vergilius
en Dante moet wel gaan denken aan hun beider Hellevaart .
Maar dat verhinderde hem niet biezonder scherp waar to nemen
en, juist wie zelf ook die tocht gemaakt heeft, staat getroffen door
de juiste waarneming en bet precieze weergeven van de gewaarwordingen die men heeft, van de omgeving, van de hele fantastiese tocht. Alleen de meesten krijgen niet zulke scherpe indrukken,
omdat ze gedeeltelik uitgewist worden door bet gezelscbap waarmee
men gewoonlik zo'n tocht onderneemt . Daar zijn altijd wel een
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of twee grappemakers bij, die rare geluiden gaan maken, die
geestigheden zeggen en het gent van bet griezelig mooie bederven .
Hij moist z'n gewaarwordingen zuiver to houden, of ze later to
zuiveren van het bijkomstige. Luister maar : het begin en slot
van Intrede luiden
Steil rijst de rots, en braam en stekelwisch
Die hatende aan heur breeds flank zich kleefden,
Behoeden daar een poel van duisternis,
Waarom ze een doornenkrans van weedom weefden .
Met zijn voorliefde voor de figuur tv ara avow (voorrede 2e dr.
b1z. 4) zal hij in de eerste regel bedoeld hebben met en braam en
ateketwisch de stekeltakken van de braam en dan heeft hij niet alleen
goed gezien, maar dit gezicht heeft hem blijkbaar in de vereiste
stemming gebracht voor de poet van duisternis omgeven door een

doornenkrans van weedom .
't Is of die opgespalkte wolvekaken
Die zwelgen willen al wat lieft en leeft,
Den dood met vunzig killen adem braken .
Werkelik heeft zo'n grotopening veel van de geopende muil van
'en monster en vunzigkil is de atmosfeer die er nit komt, de zomer
buiten to gemoet . Hij gaat
- en nergens is wat lichtgloed geeft .
Hoe moet men nu deze regel opvatten? Als 'en dichterlike
overdrijving? Hij zal toch wet niet die tocht in donker gemaakt
hebbenl Maar hoe dan? Me dunkt : hij is in overmoed vooruit
gelopen even en heeft zich toen goed in dat duistere voor hem
ingedacht. Zo zelfs dat hij even vergat bet licht dat met hem
mee zou gaan, of hij heeft dit later bij 't schrijven weggedacht .
De tocht begint, inaar alleen de oppervlakkige zou nude dichter
kapittelen over slecht waarnemen, omdat hij zelf alles zo heel
anders verlicht zag . In de grot van Ran zijn de grote gewelven
zelfs met electries zoeklicht na to sporen tot in de uiterste schuilhoeken ; bet fantastiese van de roodwalmende, knappende harsfakkel is vervangen door bet sprookjesachtig verschijnende, geluidloze
witte licht van onze tijd, dat even geheimzinnig weer verdwijnt,
'en lichtstraal van het menselik genie tot in bet diepste aardrijk
geworpen . Hij maakte de tocht met fakkels mee en op 'en bepaalde
plaats moest men dan in duister wachten tot de gids ergens in
de hoogte met z'n kwalmfakkel kwam . Die duisternis beschrijft
hij in Nedervaart (XXIV) .
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hier, waar men geen blik kan slaan
Op iets dat is, en blindheid is gesproten
Uit zwarten nacht, waar men zich voelt bestaan
En niet, en vingers tegen steen last stooten .
De voet, die volgt, staat hooger dan die treedt
En de onbezielde stilte wijkt ter zijde,
Terwijl ik, of hier wanden zijn, niet weet ;
De zool, die zinkt en zuigt, baart, waar ik glijde,
Een doffen smak, en . . . . angstig, klam van tweet,
Is daar een koude wand, then 'k tastend mijde .
Gevaarlik genoeg, nu in het donker niet stil to staan, glibberig is 't er
door slechte afwatering van de afdroppelende wateren . Eigenaardig
genoeg noemt hij de natte koude wand ,angstig, klam van zweet ;"
werkelik heeft die rots dat kille van het koude angstzweet .
Maar nu komt de man met z'n fakkel . Fakkelglans (XXV) .
Langs steenen bochten
Komt nit de verre diepte een licht gevlogen
De fakkel walmt hoog op met rood licht :
At wilder wordt de vlam : in gloende bogen
Golft bloedig licht door 't gapend hot der krochten .
Nu trilt mijn schaduw langs de grauwe wanden,
Nu sjirpt de heesche nacht daar in den hoogen
Waar 't grimmelt aan des helschen hemels randen,
Van wie daar fladdrend kleven aan de togen . . . .
En to midden van dit hels visioen -- expres is in 't onbestemde
gebleven wAt daar grimmelt -- doet hem het licht terugdenken
aan z'n Mathilde, aan ,geluk en liefde."
De tocht gaat verder ; de Lease, die bij Belvaux zich als 'en
dolle vloed halsoverkop naar beneden stort onder 'en hoog kalksteengewelf, dat hem verslindt ; hier onder de grond stroomt hij
door als de Grotstroom (XXVI), onder grote gewelven, waarvan
Perk tegelijk precies en dichterlik zegt :
') Hierbij moet ik de opmerking waken dat in do grot van Han geen
vleermuizen worden aangetroffen behalve bij de uitgangen . Mischien in die
van Rochefort wel, die ken ik niet . Het doet er overigens weinig toe,
waar hot waargenomen is, ale men 't zich njaar voorstellen kan .
T.&L.XI.
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Hot breed gewelf, door rossen gloed beschenen,
Is ruig van stugge pegels, grauw on goor,

Die weenen, weenen, duizend eeuwen door
En tot het eind van duizend eeuwen weenen ;
En 't kromt zich over warrelrotsen henen,
Waar elke traan, die viel, een traan verkoor,
Om tot albast to worden en ten schoor
Van nieuwe smart, die kegels wordt en steenen :
Ik kan niet zeggen hoe mooi ik die twee ondorstreepte regels
vind ; de herhaling, de ee-klank, alles werkt samen om de stemming weer to geven die de schrij ver gevoeld heeft . En menig
grotgewelf zie ik weer voor me, ook dit met de geheimzinnige
grotstroom, zwart-glad voortklotsend, kabbelend, dat Perk 'en
geketende reus deed vermoeden ergens :
,, Uit diepte en afgrond stijgt een eindloos ,ach l"
Spookachtig wordt hem De holle berg (XXVII).
het gewelf boven zich 'en reus :

Nu ziet hij in

Op een dennenwoud van rotsen,
Wier top mijn langste schaduw niet genaakt,
Is 't of een sombre reus zijn hol bewaakt,
En, wat zich roert, dreigt met granieten knotsen .
Gruwelik wordt hem dit onderaardse verblijf :
Alleen de stilte en dood ; de hartstoorts kraakt ;
De voet doet kei op kei in de' afgrond knotsen
'En „leeuwenmuil" ziet hij
„oneindig opgesperd" en
Koude huivert mij door 't merg 1 ) .
zegt hij ten slotte, als hij Mathilde weer aanroept, z'n herinnering
aan liefde en zon, z'n zonne zelf .

') De laatste regel luidt in de ,Mathilde", zoals Klooe die uit de drie
aanwezige bundels heeft vastgesteld"
En 'k voel een diepe duizling me onderdelven .
Perk zelf gaf or 'en andere lezing van in 't licht, die ik wel zo mooi vind
En 'k voel een duizling mij son afgrond delven .
Daze opvatting is wat eenvoudiger, realer den de andere, dunkt me .
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Met dat al bevatten de tot nu toe genoemde 5 sonnetten niets,
dat ze strikt noodzakelik 'en plaats doet innemen in de Mathildecyclus. Ja, ze staan er in, maar de herinneringen aan Mathilde,
die er in voorkomen, konden ook best gekomen zijn in de volheid
van z'n geluk . De tegenstelling tussen z'n geluk boven de aarde
en de somberheid daar beneden zou er des to groter door geweest zijn .
Doch het 6e sonnet, het laatste dat zonder enig spoor van daglicht is, waaruit due het grootete verlangen naar dat licht moat
spreken, het vertelt van 't zieleverlangen uit Set rijk der tranen
(XXVIII) to komen en nu ook wordt de symboliek duidelik .
Ook hij is, doordat hij berouw heeft over z'n gauw genomen
besluit, in 'en tranenrijk gekomen, z'n smart, waarin alle bezieling
hem zou gaan ontbreken . 0 rijk der tranen, zegt hij
Leen ik mijn ziel aan u en leef uw leven Ik ben ontzield : gij hebt mij stug en wreed
Op mij terug en due tot haat') gedreven .
Mathildel U belijde ik, hoe ik leed :
Ik haatte, omdat ik liefde niet kon geven,
En wilds minnen, daar ik dichter heetl
Bij deze laatste 6 regels rijzen nu enige bedenkingen bij mij op .
,Weer rijst voor zijn geest
Kloos zegt er van in zijn voorrede :
de herinnering aan zijn vroegere ellende, voordat Mathilde hem
met hare liefde had begenadigd ." En deze was, zegt Vosmaer,
,,met al de aspiraties van zijn hart . . . . vertrouwd. De wisseling
van gedachten en gevoelens uitte zich tusschen hen in tal van
sonnetten en zoo is Kloos de meest gewenschte interpretator der
Mathilde-zangen" ; maar Kloos zelf hoopt op 'en krietiek „die
met liefde en inspanning opnemend, de kunstwerken allereerst
uit zichzelven to verklaren zoekt" en omdat ik zelf veel neiging
tot zulk 'en krietiek heb, ben ik zo vrij met Kloos to verechillen
in de uitleg van de genoemde 2 terzinen.
Mij dunkt : het is niet de ellende van v66rdat Mathilde hem
verechenen was en hem liefde gaf, maar juist die van n& zijn
afscheid van haar ; zijn smart heeft hem geheel aan z'n eigen-ik
doen denken „en dus tot haat gedreven" . Haat? Tegen wie?
Tegen Mathilde? Omdat zij hem het heerlikste, wat er to genieten
valt, do liefde, to vergeefs en tot zijn eigen verdriet had laten
gevoelen? Tegen al het bestaande buiten zijn eigen ikheid? In
')

Ik oursiveer .
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het eerste geval is de betekenis der slotregels deze : ,Nu belijd
ik jou Mathilde, wat ik leed na onze scheiding . Ik haatte je
zelfs, omdat ik niet in staat was jou m'n liefde langer to blijven
geven en toch won ik van iemand houden, omdat dat de dichter
in mij tot nieuwe gloed zou brengen ." En in 't andere geval zegt
hij dat hij tegen de hele wereld haat koesterde, omdat hij aan
Mathilde geen liefde meer geven kon, waaronder hij die als dichter
zich het minnen ale 't hoogste geluk voorstelde natuurlik leed .
Voor beide opvattingen valt wel iets to zeggen, maar in elk geval
moat de ellende hierin geschilderd die zijn na hun scheiding.
Anders toch had de schrijver wel gezegd :
Mathildel U beleed ik, hoe ik leed.
Dan toch had hij het haar wel gezegd en zouden we hier alleen
maar meer de herinnering aan die vroegere bekentenis terugvinden ; ;
maar hij zegt het nu voor 't eerst, van daar dus : ik belijde 1).
Maar nu ook verlaat hij hat rijk der tranen ; hij komt ook nit
z'n smart-grot to voorschijn, maar al weer, ale we het vorige
sonnet niet hadden, hier is de symboliek bijna geheel en al
schuil gegaan achter de regle beschrijving van hot einde van de
tocht. Ten slotte van m'n bespreking mag ik dit biezonder
realisties behandelde tafereeltje wel in z'n geheel aanhalen, ale 'en
bewije van de fijne opmerkingsgave van de schrijver .
DAG .
En over 't wak van pek, dat schijnt to schragen
Het hol gewelf, waar langs een doodendans
Van fakkelglansen spookt, voel ik mij dragen
Door wagglend hout . . . .'t licht dooft - 't is duister thane . . . .
Nu drijft de kiel, waar een albasten trans
Z66 rijst, ale zinkt het diep der waterlagen, En uit de verte lokt een maanlichtglans,
Een troost van medelij voor wie vertsagen :
') Mooglik, maar niet waarschijnlik dunkt me, is, dat in de laatste
regel en wilde minnen ook noch afhangt van omdat; dat de schrijver dus
gezegd heoft : „Ik haatte jou (en de hele wereld?) omdat ik m'n liefde je
niet kon geven en toch liefde geven moet, want ik heet immers dichter ."
Me dunkt, dan had de schrijver, wat zonder enig bezwaar van metriese
aard wel kon, geschreven : en minnen zoilde. Maar mijn opvatting bewijst
niets natuurlik . Ik vrees echter, dat daze 2 terzinen door de uitgevers bewerkt zijn en blijf verlangend uitzien naar 't oorspronkelik handschrift .
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Een kreet van levenslust dringt nit het hart,
En duizendwerf, tot in het hart der aarde,
Weergalmt hij door het doodenrijk der smart . . . .
Daar is het licht, het leven, liefde en lust,
't Is of ik 't alles nooit voorheen ontwaarde,
De traan wordt lath en de onrust zoete rust .
Dat voelt iedereen, die die onderaardse tocht wel eens meemaakte,
ale het toverachtig slottafreel gekomen is en de lampen (fakkels)
worden gedoofd, terwijl men zelf 'en nat koud gevoel over zich
gekregen heeft gedurende de twee uur, dat men onder de kille
gewelven rondwandelt, en behoefte heeft aan zon en warmte .
'En paar riemslagen en de grote platte schuit drijft stillekes
voort naar het blauwachtige, lichter en zonniger wordende licht,
dat men eindelik onder 't hoge gewelf door over 't landschap ziet
uitgestort ale 'en vloed van geluk . Je denkt ale Perk :
't Is of ik 't alles nooit voorheen ontwaarde,
Maar datgene wat hij aan 't slot schrijft, lijkt mij eerder aan
het symbolieke rijk der tranen, aan zijr, smart-rijk dat hij verlaat
ontleend, dan aan de ondergrondse tocht, waarbij toch geen tranen
to pas komen of het moesten de aardse druipsteentranen zijn en
dat zijn de bedoelden niet.
Zo is dan het resultaat van daze tocht tweeledig voor hem geweest : hij heeft z'n smart overwonnen en weer lust in het leven
gekregen en dan, hij heeft er 'en beschrijving van gegeven, die
voor 'en ander die die tocht ook maakte de bewijzen zijn van de
grote gave van doze schrijver om z'n stemmingen en fantazieen
vast to leggen in hot beeldende woord . Waarlik, van z'n beeldkracht zijn in de bundel ,Gedichten" noch wel moor bewijzen to
vinden, maar nergens kan men zo nauwkeurig nagaan of de
dichter wel good gezien heeft als hier . Ook is de gang in dit
gedeelte van de „Mathilde" cyelus het duidelikst en blijkt hieruit
het best hot streven van de schrijver om zijn „Mathilde" to plaatsen
naast Dante's „Beatrice" . Zij blijft hem sedert 'en ideaal, de
werkelikheid, waardoor hij 'en tijd gekweld ward, verwaast en
wordt bekoorlik ; van zijn terugkomst nit de grot gaat hij toch
niet tot haar terug, al was haar gestalts hem ook noch zo liefelik
verschenen. De verleiding van het warmbloedige, zonnige, jonge
leven ontkomt hij, om eindelik na veel op- en neergaan van stemmingen to komen tot het land van hoge rust, waarheen de verheerlikte „Mathilde", de hoge Godin hem geleid heeft . Maar in
die golving van stemmingen is niet altijd het verband to vinden
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zoals in het eerste gedeelte van de ,Mathilde" ; vaak zijn het opzichzelfstaande stemmingbeeldjes, die ook wel anders geplaatst
konden zijn .
Mocht het voorgaande strekken om het kleine keurige bundeltje
verzen van de jong gestorven dichter, dat alweer begraven ligt
onder zoveel nieuwere litteratuur, door deze en gene eens weer
met liefde ter hand to doen nemen 1
Haarlem.
J . B . ScnEPaxs .

AUTEUR EN PUBLIE$.

Niet naar zichzelven luisterde Scott in de eerste plaats : de bewijzen
zijn er, dat hij zich meermaleu afvroeg : hoe zal ik den beaten indruk
op mijne lezers maken? En wanneer zijn eigen inzicht streed met dat
van vrienden en raadslieden, was hij niet altijd getrouw aan de inspraak
van zijn kunstenaarshart. Het publiek to behagen, stelde hij in vela
gevallen hooger.
Eene fout, die mode de oorzaak van zijne rampen is geweest .
W. . J. KiuLmt, De Tijdsp., Des. 1900 .

HET WOORD-ZELF.

The pronunciation" is the actual living form or forms of a word,
that is, the word itself, of which the current spelling is only a symbolization - generally, indeed, only the traditionally-preserved symbolization of an earlier form, sometimes imperfect to begin wtih, still
oftener corrupted in its passage to our time. This living form is the
latest fact in the form-history of the word, the starting-point of all
investigations into its previous history, the only fact in its form-history
to which the lexicographer can personally witness . For all his statements as to its previous history are only reproductions of the evidence
of former witnesses, or deductions drawn from earlier modes of symbolizing the forms of the word then current, checked and regulated by
the ascertained laws and principles of phonology . To register the current pronunciation" is therefore essential, in a dictionary which deals
with the language on historical principles.
MU RAY's Dictionary, General Explanations, MV.

KLEINIGHEDEN .

I)

I.
Het noodlot zit geknield voor uwe voeten
En leest in 'theilig book uw onwedrstaanb're wil ;
Maar, als uw oogen hat ontmoeten,
Verandert alles of staat stiL
Men kent dit koeplet van Van Haren, Het Menschelijk Leven .
De regels op zichzelf zijn duidelik ; alleen stoten velen zich aan dat
„vrandert en staat stil" . Als lets stil gaat staan, zeggen ze, verandert
hat ook! Dus deugt de combinatie niet .
Maar uit het verband blijkt dat Van Haren in veranderen" voelt
het plotseling ongeleidelik zich wijzigen, en dit tegenstelt
aan : stilstaan ; terwijl anders, zo God niet ingrijpt, het heelal voortdurend naar 't eertijdo opgetekend Goddelik raadsbesluit, zich geleidelik
voort ontwikkelt . (ontwikkelt? wel juist?)
II .
De oude heer Smits, welbekend, schrijft 't volgende in een schetsje,
waarin hij de would-be-genoegens hekelt van een jager die wijzer deed
thuis to blijven, dan aan de 'mode' meetedoen .
„Op eens maken eenige der jagers halt ; de anderen sluiten zich
San ; men vormt een dichten kring, in welks midden de onwrikbare
staat op den grond to staren. Wij vestigen alien onze blikken op
dezelfde plek, en een twaalftal deftige manuen staan, met de meeste
belangstellmg en met den grootsten ernst, met de neuzen gebogen
over het zeker bewijs, dat een vos onlangs daar is voorbijgegaan ."
Velen is niet duidelik wat pier heel „netjes" aangeduid wordt ; de
meesten lezen er mischien zelfs over keen, en begrijpen niet wat voor
eigenaardige tegenstelling er is tussen die „deftige heren, met de
meeste belangatelling, en met de grootste ernst, - en hat zeker bewijs."
'1 Onze medewerker heeft het plan meer zulke kleinigheden to publiceren
nit stukken die veel gelezen worden ; en meestal ook op de eksamens worden
behandeld.
Moohten andere lezers van ons tijdschrift hem daarin willen helpen, zo
neemt de Red . gaarne ook daze bijdragen aan,
RED .
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Een van de meost karakteristieke stukken van Potgieter is Jan,
Jannetje en hun jongste kind, dat hij als Nieuwjaarswens aan het
Nederlandse yolk in '42 gaf, om ze op to wekken tot nieuwe krachtsuiting.
Veel is er in to vinden dat nog verklaring nodig heeft .
0. M . wat is het verband, als Janmaat zucht :
De derde strong
maakt de kabel" terwijl hij spreekt met zijn vader over zijn blijven
aan land? Ziehier de pleats.
„Al weAr een jaar, dat ik als een landkrap sleet, - Vaderl wanneer
zult ge toch medelijden met mij hebben?"
,,Jongeliefl" herneemt Jan, p als het aan mij alleen hing
,Dat is eon woord v66r het jaar Dertig, Vaderl toen heette het :
Holland
Bolland :
Zeeland
Geen land :
Ik hou hot met den heikant!"
„Als je wist, Janmaat!" „Ik weet, Vaderl dat Mocder altijd plagt to zeggen : Beter op eon'
ouden wagon in de heide, dan met eon nieuw schip op de zee ."
„Zeg ereis, Janmaatl wil je 66k eon kopje slemp?" roept eensklaps
een pieperig stemmetje nit den versten hook des vertreks, - en nu
wenschte ik u een denkbeeld to kunnen geven der verslagenheid,
waarmede Janmaat voor zich zelven zucht :
„De derde streng maakt den kabel!"
Wie geeft ook sun, aan wie
U.

Holland, Bollard enz ." is ontleend?
F.

VRAAG .
Waarom zegt men Roodkippie, Kortjakkie, terwijl men toch anders
een kind b.v . zal noemen Robdrokkie, Bladwoochie en derg .?
Vanwaar dit onderscheid in accent?
Q. N.

KLEINE MEE-DELINGEN OVER BOEKWERKEN.

SCHOOL BOEKEN .
1 . Eenvoudig Taalwerk voor
de Lagere School, door
L. DE Vain, hoofd
eener school to 's-Gravenhage. I en IL P. Noordhoff. Groningen. 1900 .
Uit 'et Voorbericht :
, Ondanks den bestaanden rijk, done aan taalwerkjes voor de
„ lagere school, wagon we het, nog
„met een nieuw to komen . We
„meenen n .l ., dat er plaats is voor
,,een werkje, waarin alleen datgene
,is opgenomen, wat voor het zuiver
, schrijven beslist noodig is to
„weten : niets meer. Deze grond„gedachte heeft ons gevoerd tot
„eon zeer belangrijke vereenvou„diging, die, naar we hopen, velen
,,niet onwelkom zal zijn .
Hot
„onderwija in het zuiver schrijven
,,toch heeft geen doel in zichzelf ;
,,zijn waarde wordt uitsluitend be„ paald door den dienst, then het
„aan het stellen bewijst ; hat laatate
„alleen bepaalt de stof er van ."
We gaan alzo vooruit.
„Ten behoove van de vormver,andering worden enkele woord-

, soorten - zelfstandig naamwoord,
„werkwoord en bijvoeglijk naam„woord - en een drietal zindeelen
„- onderwerp, gezegde en be,paling - geleerd . Van lidwoord,
,,persoonlijk, bezittelijk, aanwijzend
„en vragend voornaamwoord, voor,,zetsel spreken we dus niet ; en
„evenzoo laten we het voorwerp
„vallen . In overeenstemming met
„dit laatste laten we den 3eu
„naamvalsvorm varen en wordt
,,dus de buiging : onz. enk . : het ;
„mann ., enkv., bep . : den ; anders
,,altijd de. Desgelijks de andere
„bijvoeglijke woorden op a, terwijl
„de woorden e e n, m ij n, enz .
„onverbogen blijven . Hot bijvoeg, lijk naamwoord krijgt eon n, waar
,,de die krijgt Hiermee is de ge,,heele verbuiging afgehandeld. Do
„schrijfwijze van hat voltooid deel„woord is made zoo elementair
„mogelijk behandeld . De naam
„ d e e l w o o r d is weggelaten ."
In 66n opzicht is de schrijver
echter aan 'n oude onwaarheid
blijven hangen. En wel 'n grove
onwaarheid. Wat is het toch voor
'n bewering, to zeggen : de waarde
van 't zuiver achrijven wordt uitaluitend bepaald door den dienst,
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then hot aan hot stellen bewij8t ;
hot laatste alleen bepaalt de atof
er van. Welke dienst toch! Wat
heeft de zuiverheid" to maken
met het ordelik voorstellen van de
zaken? Evemin ala bij'n apreker
de betekenis van 't geen hij to
zeggen heeft, wordt geschaad door
het verzaken van letters die tot
de zin van 'et gebruikte woord
niets toe- of afdoen, evenmin hindert 'et weglaten van overbodige
schrapjes en haaltjes aan de verstaanbare gedachtenuitdrukking op
s c h r i f t. De schrijver beaamt 'et
zelf door voortaan eenvoudig e e n,
mijn, haar, enz. tolaten schrijven,
van geen datief meer to reppen,
etc. Maar juist daarom verwacbt
men van iemand die veel onnodigs
prija geeft, 'n beter inzicht in de
verhouding van w o o r d en t e k e n,
en niet meer het aanhangen van
banale theorietjes .
Alzo :
Met 'et welgevallen van de datief
zullen de leerlingen van de hr.
De Vries op 't papier voortaan
„den kippen" geen eten meer
willen geven . Den hanen" ook
niet. Wel de kippen en de
hanen." Ook wel „d a kip" voor
„d e r kip" . Maar ze sullen blijven
schrij ven : ik wil den baan geen
eten geven ." 't Ene mag geschreven
op 't gehoor af, 't andere moat geschreven tegen 't oor in . Waar
blijft nu de logica! Evenzo mogen
ze schrijven : „breng die pan even
naar de keuken, maar blijven ze
schrijven : breng then pot even
in den kelder. `Vat most, ook
bij de schrijver, zulk 'n inkonsekwensie op den duur toch tegen-

staan! Ik weet wel, de vormkwestie is tot zeer eenvoudige verhoudingen teruggebracht, en de
de- en d e n-vraag to hebben herleid tot de eenvoudige keus : of
onderwerp, bf bepaling, doet de
schrijver eer aan. Maar dit de
en den schrijven to verbinden aan
hat mannelik- en vrouwelikzijn van de woorden zal op den
duur aanstoot geven, vooral als
men om de wille van de aanschouwelikheid, wat m a n n e l i ken v r o u w e l i k-zijn betekent, z'n
toevlucht moat nemen tot oefeningen als daze (96 II) :
Sehrijf de volgende zelfst . naamw.
op en zet or m of een v achter .
landbouwer, winkelier, naaister,
doffer, merrie, verver, houthakker,
bedelaarster, leeuwin, hengt, neef,
nicht, stier, kapitein, haan, koe,
oom, tante, bok, wandelaar, predikant, koningin, zeug, metselaar .
In zulke oefeningen last zich
een geheele beschavings-richting
veroordelen . En, - wat de tag
ala wetenschap zelve betreft, - de
oefeningen (zie 97) die zich op de
gecodicifeerde vormen baseren
rusten op 'n valse heuriatiek.

2. Nederlandaehe Zaaloefeningen, door TH. KUIJPER
hoofd eener school to
Heerenveen . Eerste deeltje
(Regels, Feiten en Opgaven.) . Tweeds deeltje
(Oefeningen) . Tweede dr.
P . Noordhoff . Groningen . 1900.
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In 't Voorbericht staat o . m. :
„Een grout gedeelte van den
„inhoud der beide deeltjes dient
„m. L hat eigendom to zijn van
„hen, die tot kweek- en normaal„scholen worden toegelaten, opdat
,,daar kan begonnen worden met
, hetgeen men in den regel onder
,,,,de Spraakkunst" verstaat. Ook
, bij de voorbereiding voor H . B. S .
„en Gymnasium zullen de oefenin,,gen belangrijke diensten kunnen
„bewijzen."
Waarvoor de jongelui van wie
daze 68 bladzijden taalregels en
daze 108 bladzijden oefeningen in
't zuiver scbrijven „het eigendom"
zijn geworden, aan de kweek- en
normaalscholen noch eons van
voren aan met „de Spraakkunst"
moeten beginnen, is mij niet recht
duidelik. Heel de ouwe rompslomp
komt er in voor : gebiedende
wijs (1, 6), aanvoegende wijs
(7), koppelwerkwoorden, (8)
meewerkend en oorzakelijk
voorwerp (10 en 11), met hun
naamvallen-pak, 'n goede dosis
geslachteregels (16-19),heel
de banale bulging van de per s .
voornw. 1 ) ( 20-30) bezittelike,
aanwijzende, betrekkelike
enz. (31-36) en spelregels
(42-47). En dan die massa
oefeningen! Ik wil niet zeggen,
dat dit schoolboekje, van 't ouwe
standpunt beschouwd, niet van
'n ernstige opvatting en van 'n
del elike uitvoering getuigt . Verre
van daar! Zie de Vragen en

Opgaven" (53-68) in 't Eerste
Deeltje, en heb achting voor de
zorg waarmee de oefeningen in
hat Tweeds Deeltje, paralel aan
de ,,theorie" zijn samengesteld.
Maar 'et grote bezwaar is hier,
dat al het hersenwerk en al de
tijd aan deze lange reeks van op
verre na niet gemakkelike opgaven
besteed, VERLOREN tijd en moeite
is . Daze taalboekjes toch raken
alleen de schrijfwijze derwoorden .
,,Zoveel mogelijk (werd) alles ver„meden, wat niet op de vormver„andering der woorden betrekking
,,heeft."') En nu blijft eenmaal
waar dat de kennis van deze toevallige vormveranderingen evenzo
min invloed heeft op 'et good gebruik van de teal zelf, als de
kennis van de spieren en hun
beweging invloed heeft op iemands
manier van dageliks bewegen en
de diepste karakterkunde influenceert op iemands gewone doen en
laten . Maar de heron Kuijper c . a .
lijden aan miavattingen . Ze scheiden
;
worm"
beachouwen de
„ stof" en
A stof" als iets dat, onmachtig en
en hulpeloos, zonder gegeven gestalten niet aan den dag kan komen,
en geven nu met de grootste ijver
en de beste bedoeling hun leerlingen
'n menigte „vormen" nan de hand,
opdat die leerlingen, zodra ze genoopt worden hun ,stof" aan het
licht to brengen, dadelik de „vormen ' inaar voor 't grijpen hebben,
waarin ze zich, volgens geheel uitwendige wetten, naar buiten mogen

') Voorbeelden als : Ontferm u mijner! Herinnert ge u zijner nog3
trok rich barer aan ziet men hier noch .
')

Uit 't Voorbericht.
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voordoen. Dit geldt, de taal in
schrift ;" maar juist is 't deze taa1
in schrift," die heel de taalopvatting in de war brengt. T a a l
wordt allereeret ,vorm", en is niet
meer bewustwording in k l a n k ;
en als men van taalontwikkeling
spreekt, leidt men doze niet terug
op de ontwikkeling van het individueel leven, zich openbarende in
z'n klanken, maar zoekt men
de leerling thuis to brengen in
't verstaan en 't gebruik van de
vormen, beelden en vergelijkingen
nit de geschreven lieteratuur. De
gevolgen blijven niet nit. De
morphologie van de stijlleer en de
vormleer omschaalt het eigen leven .
Zo kon 't gebeuren dat waar de
leerlingen, ook de gevorderdc, in
deze onjuiste en eenzijdige theorieen
worden grootgebracht, ze in de
gevallen waarin van hen eigen
work met eon eigen wijze van zien
verlangd wordt, 'n verregaande
onbeholpenheid om op zich zelf
to staan, vertonen ; en niet vreemd
kan 't ons voorkomen, dat de
mannen van autorieteit en van invloed die dit taalonderwijs hebben
geleid en gegeven, de terugslag
van hun vervreemdingsproces laten
voelen in de officieele klacht aan
de Regering over 'et gehalte van
de kandiedaten die zich, gekweekt
in hun beginselen, aan 'et oordeel
van hun onderzoek hebben onderworpen .
Nemen we nit 'et Verslag van
de Onderwijzers-eksamens van de
Gelderse Commissie :
,De geleverde opstellen ver,toonden zekere kenmerkende (1)
,en vrij algemeen voorkomende (!)

,gebreken ."
,Zoo misten de meeste(1) kandi,daten het besef, dat zij zich hadden
,to houden aan hat door hen ge,kozen onderwerp en gaven bij,voorbeeld onder hat opschrift :
, Oost West, Thuis Best" eene
,ontboezeming to leren over de
„huiskamer" of over het reizen"
,zoo verdiepten enkelen zich in
,beschouwingen over de verveling,
,welke eon regenachtige dag pleegt
,te doen ontstaan, in de meaning
,dan to scbrijven over s een buiege
„dag", enz . Aangaande den bouw
,en de samenstelling der opstellen
,moet opgemerkt worden, dat door,gaans hierbij geen spoor was to
,ontdekken van eene poging om
,zijne gedachten over hat gekozen
,onderwerp user eon gemaakt plan
,in logische volgorde to ontnemen ."
Enz. enz.
Uit Noord-Brabant :
,Eenige kennis van de begin,selen der spraakleer naar de op,vatting van hat programmma was
,bij hen wel aanwezig, maar ze
,was niet verkregen op de goede
,wijs, d. i . met behoorlijke onder,scheiding van hoof d- en bijzaken
,en veel to weinig aan de levende
,taal getoetst ; ze was niet hun
,eigendom geworden en had niet
,bijgedragen tot hunne algemeene
,ontwikkeling. Dat kwam vooral
,uit in het geleverde schriftelijk
,work. Wanneer dat al niet vol,strekt onvoldoende mocht genoemd
,worden, was hat toch vaak (1)
,zoo onbeduidend en getuigde van
,zulk eene armzalige benepenheid (11)
,van zien en denken, dat men
,verlegen stond met de waarde,
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„die men er aan zou toekennen ." 1)
En wat erkent de Schrijver zelf?
Dat men, ondanks jarenlang zuiver
schrijven, noch genoodzaakt kan
zijn, in Errata, gemaakte fouten -)
to herroepen .
Sommige Vragen" en ,Oefeningen" zijn voor de leeftijd, waarvoor ze bestemd zijn, zeer moeielik .
Vraag 20 wil het onderscheid laten
weten tussen Helder roode wijn,
Heldere roode wijn en Heldere,
roode wijn. Is dat niet to ver
gezocht? En wie helpt me aan
't invullen van Oef . 147 :
Een groot- veldslag werd ge-.
Acht uren lang had d- eenkolonne na d- ander- zich op
d- vijand gew- die op d- tvan een-- heuvel gep- stond .
De Junizon d- in het Weston
z- waren de versterkingen voor
d- hardn . . . . verd . . . . in
't gezicht het was n- hen door
een laatst- gew- aanval uit
hun- p- to verdrijven of alles
was verloren .
Verderop gaat'et beter. Mischien
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ook was ik niet terecht ; ik lees
altans in 't Voorbericht (II) : „De
, laatste oefeningen (no . 140-148)
, behooren slechts gedeeltelijk in
„dit boekje thuis ; . . . ."
Zoals ik zei ; de tijd, voor deze
oefeningen nodig, kan beter besteed voor zelfstandiger work en
voor dingen van praktieser nut .
3 . De Wereld in! door JAN
LIGTHART en H. SCHEEPsTRA, ge"illustreerd door
W. K . de Bruin . Derde
stukje. Tweede druk . Groningen . J. B. Wolters. 1900 .
Dit is weer 'n mooi boekje . Men
zou er haast stukjes uit overschrijven .
Alles hoogst eenvoudig en makkelik gezegd, en prettig verteld .
't Zal z'n weg wel vinden.
Als de Schrijvers met hun „kinderen", spelende en lezende, wandelende en luisterende, de ,,Wereld"
zijn door geweest, hopen we op
't werkje terug to komen. Ondertussen, 't zijn aardige kindertjes.
J. K.

') De Groningee Commissis klaagt ook, maar die heeft 'et gevonden :
,En eindelijk - men ga met kracht de zoo licht toenemende slordigheid in
,het spellen to keer. Verwaarloozing van de spelling heeft veel grooter
,gevolgen dan men oppervlakkig zon denken ; zij leidt zoo licht tot slordig
,denken en tot verstomping van het taalgevoel ." Dat slordigheid in 'et ene
tot nalatigheid in andere dingen kan leiden, is 'n menselike waarheid ; maar
wat heeft 'et logies denken en 'et fijne voelen met 'n onlogies spellen" en
met 'n wansmakelik buigen" to maken?? Drente zegt dan ook : In de
,voordracht hinderde hot onnatuurlijk weergeven van allerlei buigingsvormen . . . "
Natuurlik, de kandidaten denken dat dit juist de taal is . . . . En wie
leren ze deze mening bestendigen
?
') B1 . 5 reg. 14 v. b, staat den lees : de
14
55

,
,

16

2e

2en

den , de
Prof. Cosijn zei al : geen sterveling heeft de geslachten der duizenden
nederlandsche aubstantieven in 't hoold ."
.7
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NIEUWE boeken :
Onze kunstenaare . Leesboek voor de hoogste klasse der
lagere school. 2e druk . s-Gravenhage, Job . Ykema. 8°. (80 blz.). f 0 .30 .
Oranje-bibliotheek voor jongens en meisjes . Geillustreerd. Amsterdam,
Van Holkema & Warendorf. 8°. Per dl . f 0 .90 ; geb. f 1 .25.
II . Jon . C. KIEVIET, Wilde Bob . (III, 242 b1z., m. 4 pltn .).
J. G . KRAMER, De kajuitsjongen van admiraal Heemskerk . Leiden,
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COUPERUS' „LAURA ."
(In ,Orchidee4n") . ')

I.
INLEIDING .

Altijd in tijden van verslapping, van stilstand, van onnatuur
richt zich het oog van enkelen naar tijden, die in zich droegen
een kern van opgewekt, krachtig leven - soma alleen om eenvoudig eens of to zijn van wat zo-maar-zonder-denken-of-gevoelen
is overgenomen van een vorig geslacht, om eens of to zijn van
de verwording, die uit de instellingen, de zeden, de kunst van
het tegenwoordige tijdvak spreekt en dus to genieten van wat
voorbijgegaan is - soma ook om, door to wijzen op de kracht en
het oorspronkelike en al wat mooi is in die vroegere tijd en door
daar dan plotseling tegenover to stellen het tegenwoordige in al
zijn dorheid en kaalheid en krachteloosheid, to trachten anderen
to brengen tot moor natuurlike gebruiken, tot moor energie, tot
hoger kunst I
Want et is wel waar, dat het merendeel der mensen gewoonlik
zo ingegroeid, zo vastgeroest is in de beschouwingen-van-hiin-tijd
over maatschappij en zedelikheid en kunst, dat ze er zelfs niet
aandenken, dat et wel anders geweest is, dat et nog weer anders
worden kan. Zij missen de kracht, om zich los to maken van
hun omgeving 1) en van wat die omgeving aanbiedt, met et doel
die eons kalm op een 4fstand to beschouwen en na to gaan, hoe
aller-treurigst et er mee gesteld is.
Want natuurlik is hat inzicht, het-zich-helder-bewust-zijn van
het verkeerde de tweede voorwaarde om to komen tot beter, omdat
de On-Vrede met et tegenwoordige in de beschouwer de drang
most opwekken naar de mooiere, betere toekomst . Als eerste
voorwaarde nemen wt dan aan de bovengenoemde macht, om
zich los to maken van de dingen-van-nu .
') Uitgegeven door L. J. Veen, Amsterdam .
') Omgeving hier in do ruimate betekenis genomen ; milieu-van-samenleving
van heel 'n yolk in heel 'n tijdvak I
T.& L. XI.
4
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Wie kunnen nu het eerst en hot gemakkelikst zo ver komen?
Natuurlik zij, die zich het minet hebben overgegeven aan de
dienst en de verheerliking van die verzwakte, onnatuurlike samenleving ; zij, die het miust opgaan in de massa, die zich maar lift
dringen, stuwen in een richting, zbnder to weten van de bbrzaken
en de bijkomende omstandigheden, die wijzigingen to weeg brengen
in de oorspronkelike richting
Hot zijn de Mensen, wier fijn gevoel zich gekwetst en teruggestoten voelt door de ruwheid en kilheid van het tegenwoordige ;
de Mensen, wier zelf-gevoel zich, dikwels hevig, verzet tegen een
konvensie, die alleen voor het uiterlik wat beschaving geeft, om
er het innerlijk, grove begeren- achter to verbergen ; de Mensen,
wier studie en simpathie hen doet verwijlen in tijdperken, lichtend
van hoog-opgaand leven en wier verbeeldingskracht - bij enigsins
diedaktiese aanleg - hen doet geloven aan, hen reeds doet zien
de Nieuwe Tijd, die komen zal.
Die mannen van gevoel, van individualiteit, van energie en
verbeelding zijn de Artiesten, ook en vooral die van het Woord .
Zb zien we hot in de kultuurgeschiedenis, door alle tijden
Theocritus van Syracuse (± 270 v . Chr.), de gunsteling towel
van Hiero ale van de kunstbeschermende Ptolemaeus II, kende de
ongebondenheid van het gekunstelde hofleven en ward aan beider
hoven gevierd. En toch bezat hij de macht, om zich vrij to houden
van de weelderigheid van z'n omgeving, om zijn geest niet gevangen to geven in de beschouwingen en denkwijs der hovelingen .
En hij stelde daartegenover zijn „Idyllen," ') beelden nit et vblksleven, waarin bij de eenvoud en natuurlikheid van herders en
vissers en landlieden schildert. Niet bij de aanzienliken, onder wie
hij verkeerde, vond hij het voorbeeld, dat hij wenste na to volgen,
maar hij ging tot hat yolk, dat hij ging waarnemen en van wie
hij de eigen liederen afluisterde .
Zo grove macht bezat zijn navolger, Virgilius, niet. Al vond hij
weinig behagen in 't verkeer aan keizer Augustus' hof en evenmin
in de drukke woeligheid van Rome, al verbleef hij bij voorkeur
op 't land, om zich zoveel mogelik aan poezie en wetenschap to
kunnen geven, ziju E:logae, tien idyllen, zijn niet ongekunsteld en
natuurlik, geven geen vblks-Realiteit . In do ,Berate Herderskout"
verhaalt de herder Tityr een gebeurtenis uit Virgilius' leven ; in
de 3e verheft de herder Menalkas, die Virgilius voorstelt een dichter,
terwijl hij do verzen van twee andere stork afkeurt, enz . 2)
Maar hoe heeft de Schepper van
`)

Bilderdijk heeft de meeste er van vertaald .
') Zie Vondel's vertaling.
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't gewijd gedicht,
Waaraan de hand gelegd heeft aarde en Hemel, 1)
hoe heeft Dante zich zelfstandig weten to houden, toen Italie door
bitter onrecht, door gruwelike wreedheden en felle partijhaat was
verdeeldl Hoe stark moat zijn geest geweest zijn, om zich los to
maken zo van de Guelfen als van de Ghibellijnen, waar hij reden
had om zich bij een er van aan to sluiten . Immere tot hem ward gezegd :
Dan zult gij afstand doen van 't geen u 't innigst
En 't dierst aan 't hart ligt, wat u de eerste pij 1
Zal wezen van do boog der ballingschap .
Dan zult ge ervaren ook hoe bitter 't brood
Van vreemden smaakt, en wat een harde weg
Hot op- en neergaan is langs andrer treden . 2)
Maar daarom zoveel to meer
zal 't eere u zijn,
Dat ge uw partij gevormd hebt bij u-zelf 1 3)
Hoe sterk moat zijn geest geweest zijn - en hoe vol liefde zijn
hart, - om in weerwil van de haat en de wraak, die hij to verduren had, boven de polietieke verwarring uit, dp to doen rijzen
hat hoog gebouw van zijn Mina Commedia met het doel „de
levenden in dit leven uit den toestand der ellende to voeren en
tot then van het waarachtig geluk to geleiden," 1) en om to geven
de iedee van een nieuwe Staat met z'n harmonies-samenwerkende
machten van Keizer en Paus .
Zijn zo ook niet de opleving van de klassieken en het Humanisme de frisse, krachtig-dringende stuwkracht, uit individueel
machtegevoel geboren, die de dompende Scholastiek verdreven?
En in later tijd - hoe groot was Rousseau's macht, toen hij
in zijn tijd van verbastering en onnatuur in de Emits gaf z'n
iedeeen van natuurlike opvoeding, rekening houdende met de individualiteit van het kind, en toen hij zich uit hat despoties
Europa van die tijd kon opwerken tot z'n beschouwing ,over de
') Divina Commedia, vertaling van A. S. Kok . Paradi8o XXV vs. 1-2 .
') Dante werd in 1302 nit Florence verbannen en moest een boete van
8000 lires betalen. Omdat hij dit niet kon, warden zijne goederen verbeurd
verklaard en zon hij de vuurdood ondergaan, zo bij zich binnen 't grondgebied der republiek vertoonde, een vonnis, dat later in levenslange verbanning
is veranderd. Deze woorden worden tot Dante gezegd door ziju voorzaat
Cacciaguida, het beeld van de ware burger." Paradiso, XVII vs . 55-60.
') Paradiso, XVII vs. 68-69 .
') Divina Comnudia III, pag. 451 .
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oorzaken en gronden van de ongelijkheid onder de mensen" en in
zijn Contrat Social de leer der volks-souvereiniteit ontwikkeldel
En hoe heeft in deze eeuw Potgieter gebroken met de onnatuurlike deftigheid en bet konvensieonele in de toenmalige lieteratuur,
met de waterige verzen en de bombastiese pathos . Hoe was hij
de ,criticus, die de zwakheden en tekortkomingen van zijn yolk
en zijn tijd vaak met scorpioenen geoselde, die bitter werd bij
het aanschouwen van flauwheid en karakterloosheid, van JanSaliegeest en dommelzucht"') en hoe wees hij telkens heen naar
de frisse, jonge kracht, naar de ondernemingsgeest van de Repupubliek der zeventiende eeuw, toen Holland ,in menig yak van
studie de vraagbaak der beschaafde wereld ward", 2) toen bet ,,door zijn beleid geeerbiedigd, om zijn goud benijd en voor zijn
kennis gevierd - door deze driedubbele kroon de cozen der kunst
vlechten mocht." ')
Zo was er ook een twintigtal jaren geleden meer dan een reden
voor de Mensen met fijn gevoel en scherpe blik en artistieke aanleg, om zich los to maken en of to keren van wat de lieteratuur
sedert dertig jaren voortbracht . Want die was langzamerhand in
een toestand van verval geraakt. Scherp - misschien wel wat
al to scherp - wordt-ie geschetst door Frederik van Eeden
,,Men zat rustig om de theetafel . Er was gedankt na 'teten .
De Genestet neuriede leekedichtjes . Alberdingk claegde en vraegde
zachtjes weg op voorvaderlijken trant, Da Costa kleurde een mooie
prent van den slag bij Nieuwpoort, Potgieter rijmde in stilte, nu
en dan zei Bakhuizen een ondeugendheidje .
Alleen Huet begon to vitten, en kibbelde met de Genestet. Maar
heel zachtzinnig . Ook waren er die gelachen en elkaar aangestoten
hadden bij 't bidden. Doch het ging toch zeer bedaard en huiselik toe ."
Men had uit et oog verloren, dat een schrijver to genieten moest
geven, wat hij-zelf gevoeld of gezien had, en dat hij, die met recht
,,dichter" mocht heten, dit dan ook alleen in zelf-gevoelde beelden
mocht uiten ; dat hij niet zo-maar mocht overnemen - tenzij
ze bestaan in de levende taal, waar niemand er zich aan stootl de zegswijzen, die langzamerhand door het gebruik schenen to
zijn aangewezen, om ieders zien en voelen weer to geven .
Er was een bijna algemeen gevolgde schrijfmanier gekomen en
ieder, die met wat oplettendheid veal boeken gelezen had, kon
')
')
')

Joh . C . Zimmerman in de Narede op Potgieters Poezie II, pag. 420 .
Potgieters Proza, pag. 312.
Studies, Eerste Reeks, pag . 7 .
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met een uitdrukking nit et ene boek en een beeld uit et andere
eon aardig yore vervaardigen, dat niemand hinderde en dat zich
gemakkelik en vloeiend liet lezen .
Zo was een brandend huis altijd een proof der vlammen, de zon
de dagtoorta; zo spreidde altijd de nacht zijn sluier over het aardrijk ;
en altijd werd iemand, als-ie gestorven was, aan do 8choot der

aarde toevertrouwd.
Zeker, die beelden waren eens mooi geweest, toen er 'n Man
was, die bij 'n felle brand de vlammen hbbrde brullen en ze ale
wilde dieren zich zag werpen op wat noch niet door 't vuur was aanyetaat en 't zag veralinden tot et laatste toe ; toen er een Man was,
die bij 't ondergaan der zon zacht en langzaam zag komen ale 'n
waaa, - 'n sluier - die de omtrekken der dingen verzachtte, later
noch u'twiste, en die zich op dat oogenblik niet anders kon voorstollen, dan dat een persoon dit deed, de Nacht, die zoetjes 't zonlicht aan one oog onttrok .
Maar toen men in schrijftaal haast niet meer sprak van : do zon
gaat order, was de uitdrukking, die men er algemeen voor in de
plaats stelde, verlaagd tot rethoriek .
Immers, hoe konden honderden bij honderden in-hun-acrd-en
aanleg-zo-verscbillende wezens ale mensen zijn, hllen zo'n brand
op dezelfde wijze zien en voelen en daarna zeggenl
Waar nu op die wijze 'gedichten' ontetonden, samenvoegingen
van ontleende beeldspraak, moest noodwendig alle Fantazie - die
immers b1gen ver-beeld-ing is! - verdwijnen, kon niets anders
voor den dag komen ale pseudo-kunst, alledaags, vlak, zonder
verheffing.
Kloos trekt in z'n „Inleiding" op Jacques Perk's gedichten
eon mooie paralel tussen dichters en geloovigen, waarin hij
scherp de minderwaardigheid der verzen van vaar '80 laat uitkomen
Wanneer een vurig-geloovige, „een verrukte ziener zijner eigene
zaligheid" de harten van het yolk in zijn bedwelming weet mee
to slepen, maar wanneer na zijn dood de gloed der godsdienstige
iedeeen is bekoeld in de gemoederen, „dan vervalt het rijk aan
bet gezond verstand, dat to stevig, ook wel to stiff, om de oude
voorstellingen to gevoelen of zich nieuwe to droomen, en toch to
zwak om hare waarheid to erkennen, onder regel en wet brengt,
wat voor de vaderen een hartstocht was . Zoo ook, als een dichter
do vormen heeft gevonden, in welke hij zelf en zijn tijd het bests
van zich wensen to storten en to aanschouwen, zal het volgend
geslacht, dat die vormen ontvangt, maar den geest mist met de
eersten gaan beuzelen, bij gebreke van den tweeds, en de oogen
en ooren, die gewend zijn aan de kleuren en klanken, waarmede
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zij zich ontwikkeld hebben, bemerken niet, hoe het schone hulsel
ale hat lijkkleed is, dat de angst der kinderen over het bleeke
lichaam der moeder slaat ")
Toen er mannen opstonden, die dit helder inzagen, die nauwlettend de bewegingen van hun elgen ziel gingen voelen en die
uitzongen in hiin taal met gevMlde of geziene beelden,') was het
bestaan van een nieuwe richting in onze litteratuur verzekerd .
Toen vielen er, in 't levendige, blijde gevoel van zich ontworsteld
to hebben aan de heerschappij der rethorika, harde woorden ; toen
werd tegenover de spotternij of de negatie door de ouderen, heftig
gedemonstreerd het goad recht en de superioriteit van het
nieuwe tijdperk, dat gekomen was - zo zelfs, dat Van Deyssel
b .v . Elsevier's Maandschrift noemde „een grootsche en breede onderneming ten bate van de nederlandse dienstbodenwereld onder redaksie
van een trapper en een mummie en poeties ingeleid door 'n lijk" maar toen kwamen ook de CIgen scheppingen, die met-de-diiad
bewezen, hb-6 h6bg de nieuwe kunst boven de oude uitstak . Het
subtielste, het mooiste, hat hoogste was slechts goad voor de jongeren . 3) En werden al een enkele keer de ,onderwerpen" van de
,,oude school" opgevat, dan gebeurde dit met 'n gloed en 'n hartstocht, met 'n zuiverheid- en oorspronkelikheid-van-zeggen of met
zulk een stemmende eenvoud, dat de verzen-van-vroeger er - wat
ze verdienden - bonte karikaturen bij werden, die in hun eentonige kort-lang-gang en rammelende leegheid of armzwaaiende
bombast honderden verzen ver voorthobbelden, tot ze hijgend en
uitgeput neerstorten.
Zo, in die flink-gevoelde eigen-kracht, kon Jacques Perk bet ondernemen, in de proloog van zijn Mathilde-cyclus to ddrven zeggen :
') Gedichten van Jacques Perk, 2e druk, pag. 40. Ook to vinden in
Veertien jaar Literatuurgeschiedenis, 2e druk, pag. 5, eerste deel .
') E6n van die mooie beelden won ik hier noch wel even citeren :
Gij, liefste l zijt mijn bloeiend akkerland,
Waarover wijd God's blauwe hemel straalt .
H66g spruit het heerlijk-gouden graan, dat zijn
Uw heerlijk-gouden woorden - en daarin
Zie ik bloeme-sterren hemelblauw,
De blauwe vonken van God's heil'ge Liefde . Stil ga ik 't smalle pad, zon in mijn hart,
Licht is mijn voet, de korenhoofdjes streelen
Mijn blijde, wijde handen en ik fluit, Hoe is do zon zoo licht I mijn Lief zoo good I
Uit Van Eeden's Ellen," 3e druk, pag. 28.
') Zie b .v. de ontleding der noodlot-karakters van Couperas, de wording
der askese bij Van Eeden . Voor dit laatste Taal en Letteren IX, pag,
337-360 en 485-496 .
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Zooals eens Dante alleen ter helle inschreed,
En statig, stil, tot Maro') hem gemoette,
Zoo wilde ik door de wereld gaan
Zo wilde ook Couperus, afgestoten door de al to stiff-burgerlike
en kills verzen van v66r '80, maar aanvoelend en in zich opnemend
de distinctie van de jongeren, zich gaan vermeien in een vlinderluchte genotrijke spelevaart in bet warmzonnige, weelderige ZuidFrankrijk . En dat in de mooie tijd van de ridderlike vrouwendienst en van de troubadours, met niemand minder dan Laura
en Petrarca tot gezellen, om dan tegelijk noch iets to zeggen van
la Terreatre Venere en la Celeste Venere. 2) Mij dunkt, wanneer wij
op dit alles letten, dat Couperus de stof, de tijd, de plaats en de
omstandigheden in zijn gedicht zb koos, dat zij hem de gelegenheid
gaven met de schoonheid van onze taal to woekeren, en dat daze
keus alleen al de lezer tot simpathie voor het werk moest stemmen .

II
'T GEDICHT ZELF .

Slechts kort willen wij hier even de inhoud herinneren .
In de kerk van Santa Chiara to Avignon ziet Petrarca onder
de dienst een jonkvrouw, die door hear schoonheid en zedigheid
zijn bewonderende aandacht en liefde wekt . Zij merkt hem, ook
bij 't uitgaan der kerk niet op, ofschoon hij in de schaduw der
poort blijft wachten, om een blik van hear op to vangen . Die
jonkvrouw is Laura .
Kort daarna ontmoet hij haar op een feest bij zijn beechermer,
Jacopo Colonna, bisecbop van Lombez . Petrarca wordt er genodigd een lied to zingen, waarin hij zo, „de zoete minne" verheerlikt, dat Laura tot tranen toe geroerd wordt . Maar ale hij
later in de tuin vraagt, of zij niet deal zal nemen aan de dans,
dwingt zij zich hem een ,ijzig-kil" antwoord to geven, zodat hij
van schaamte bloost .
Dartele maagden, die een eindeloze bloemenketen beuren, hebben
hen al samen gezien en de schalkste ervan zegt :
,,Zoekt snel die twee in rozen dicht to omkluistren 1
Hij vurigete, ach, zij koudate, die ge vindtl
Lilt hem ter hulp . . . . I"
') Publiiis Virgihus Maro is Dante's leideman door de Hel .
$) Want dit lactate is maar bijzaak gebleven, zoals we zullen zien .
Zie pag. 59 en vvlgg .
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Maar die keten verscheurt Laura . ,Mij binds nooit een band l"
zegt ze toornig.
De volgende dag ondernemen de vrolike gasten van Colonna
een gondeltocht op de Rhone. Laura en Petrarca zitten alleen in
hetzelfde vaartuig, beiden, ofschoon ze 't niet bekennen durven,
genietend om elkanders bijzijn . Wanneer ze eindelik van 't varen
genoeg genoten hebben en de zon to warm op 't water schijnen
gaat, worden de gondels naar de groene oever gestuurd en verspreiden alien zich onder het schaduwrijke loot . Nadat Laura
en Petrarca op een koele plaats een poos hebben gerust, dwalen
zij langzaam van de anderen af. 't Begint al avond to worden .
De stilte om hen, alleen onderbroken door parelende nachtegalenzangen, doet ze een nog niet gekende weelde voelen en hij vraagt haar
0, duld, dat steeds mijn Muze ik in Q ziel
Bezielt gij mij l Ze wil heur wieken strekken,
De nauw me in 't hart ontwaakte poeziel
En haar antwoord is :
Dat dan mijn kus bezieling in U wekkel"
Eindelik toch denken ze weer om de gondel . ,Of die niet weggeroeid zou zijn?" En als 't hun blijkt, dat dit zo is en nu 't
ondertussen nacht is geworden, neigt Laura zich in vrees tot hem,
laat ze heur lokkig hoofd op zijn schouder rusten . Hij wenste
wel, dat deze ogenblikken eindeloos duurden . Maar al voortwandelende komen ze aan 't landhuis van Sennuccio del Bene,
een van Petrarca's vrienden, een grijsaard, die reeds van de trappen
afdaalt en wiens gastvrijheid zij inroepen . Zij vertellen hem, terwijl Petrarca „de armen om Laura's leest vlecht" en zij hem,,minziek 't hoofd aan de boezem" vleit, boe ze daar komen . Maar
juist als Sennuccio hen verwelkomf heeft, horen ze een gondelzang
over de Rhone klinken en begeven ze zich tot spijt van de grijsaard naar de varenden, die op hen wachten .
Het vijfde gedeelte van het gedicht begint met een klaagzang
van Petrarca, omdat Laura in hem niet wilde zien de minnaar,
maar wel de dichter. Hij wil haar nu door zijn liefdeklachten
vertederen en er toe brengen, zijn ,minnegloed to blussen ." Plotseling heeft hij een vizioen : 't Is of zij, vermooid, hem schijnt to
naderen en smartelik verwijt, dat hij - door to denken aan
aardse min, terwijl zij alleen zijn Muze wilde zijn - haar mooie
droom verbrak en haar zielsrust wreed verstoorde. Deze bestraffing
bedwingt in hem ,der driften dwaze gloed ." Hij verontechuldigt
zich, voelt diep berouw en vraagt haar vergiffenis . Ze geeft die
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en hoopt, dat hij ale vroeger weer „de gulden luit zal grijpen" .
Engelen komen nit „louter licht" to voorschijn en zingen :
„Gezegend zij, wier zielen 't zamenkomen,
Opdat de heilgste liefde haar vereen' 1"
Deze korte samenvatting van de inhoud kon meer en scherper
het volgende nit het volgende nit het voorgaande laten voortkomen, zal de lezer hebben opgemerkt . En dat is waar. Maar
daar heeft Couperus zelf aanleiding toe gegeven : met zijn gedicht
gaat het evenzo en daardoor heeft hij de indruk, die het blijkens
de voorgaande Inleiding had kunnen maken, wel wat verzwakt .
Wij willen dit dadelik nader aantonen, maar sullen one eerst
even bezighouden met de historiese juistheid .
Petrarca zelf verhaalt, 1 ) dat hij in 1304 to Arezzo geboren
werd. Zijn ouders waren Florentijnen, maar in 1302 tegelijk met
Dante verbannen. Nadat hij to Montpellier (1318-1323) en to
Bologna (1322-1325) op aandringen van zijn wader in de rechtsgeleerdheid had gestudeerd 2), kwam hij op 22 jarige leeftijd to
Avignon, waar sedert 1309 het pauselik hof gevestigd was'). Tijdens
dit verblijf zag hij in 1327 voor 't eerst Laura de Noves, die al
sedert 1325 gehuwd was met Hugues de Sade 4) . Hieruit volgt
due de opmerking, dat Couperus de waarheid verdicht heeft door
to spreken van een „jonkvrouw" '), van „hear zetel, midden in de
stoet van rijk-getooide maagden," ') dat zij zich „onder hear gespelen
mengt" bij 't uitgaan van de kerk') en al wat verder op deze voorstelling berust . Dit maakt hat ook zeer onwaarschijnlik, dat Petrarca
en Laura zouden zijn gaan spelevaren op de wijze ale Couperus
meedeelt. 8 ) En de nachtwandeling 9) vervalt dan ook natuurlik ook.
') Pttrarque, Lettres de Vaucluse, traduites du latin pour la premiere
fois, par Victor Develay . Paris, Flammarion. Zie EpUre d la postern&
') Men dacht algemeen," zegt hij, „dat ik hat zeer ver gebracht zou
hebben, als ik in deze richting had doorgewerkt . Maar ik list deze studie
geheel varen, zodra ik niet meer onder voogdij van mijn ouders stond . Niet
dat mij de wetten niet aanstonden, want hun gezag is zonder twijfel groot
en zij zijn vol van herinneringen aan de Romeinse oudheid, waarmee ik
dweep, maar omdat ze worden verdraaid door de slechtheid der mensen . Ik
heb het daarom betreurd, iets to leren, waarvan ik mij op oneerlike wijze
niet wilds, en op eerlike manier niet kon bedienen . Want deed ik hat
laatste, dan zou men mijn eerlikheid toeschrijven aan onwetendheid ." (Epure
d la posts rite, pag . 20 .)
') Zie hier verder Aantekening 20 .
') Lettres de Vaueluse, pag. 44 .
) Santa Chiara, vs . 24 . ') Id ., vs. 27 . ') Id ., vs . 112.
')

')

Zie vooral Een dag van Weelde, vs . 47, vs . 56-57, vs . 94-99 enz .
Zie Sennaccio "
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Wat het vijfde gedeelte van het gedicht 1) betreft, dit moet
handelen ni 1337 . Petrarca verhaalt, dat hem in 1333 „een
jeugdige zucht beving om Frankrijk en Engeland to bezoeken en
om veel to zien," naar hij voorgaf, maar later erkende hij, dat de
ware oorzaak voor zijn ongedurig trekken (1333-1337) was, to
trachten zijn passie voor Laura to doden . Daartoe is hij Avignon
drie keer ontvlucht 3) en vestigde hij zich eindelik to Vaucluse,
waar hij de meeste van zijne gedichten schreef of ontwierp . 3) Hij
bleef er van 1337 tot 1341 en van 1351 tot 1353 . Maar Laura was
toen al gestorven (1348), zodat het vijfde gedeelte van Couperus'
gedicht tussen 1337 en 1341 handelt .
Zeer waarschijnlik hebben wij one duo de verhouding van Petrarca tot Laura zo to denken, dat hij in 't begin wel dacht aan
,,aardse min", ,) maar dat hij later, na veel lijden, a) en na met
groote wilskracht, s) dit iedee nit zich to hebben gebannen, haar
is gaan bezingen op de wijze der troubadours,') ale de dame,
wier lichamelike en zedelike schoonheid hem van nit de hoogte
zo toeschitterde, dat hij haar bijna tot een heilige verhief .
Zulk een verhouding van een dichter tot een gehuwde vrouw
was in die tijden niets vreemds en men vond daarin over 't algemeen niets verkeerds, want dit paste geheel in de toenmalige
maatschappelijke verhoudingen . Die gaven aan het middeneeuws
vrouwelik iedeaal twee opvattingen, die van de madonna (Dante's
Beatrice en Petrarca's Laura) en die van de minnares (b .v . in de
,,Wachterliederen") . Indien de laatete verhouding bestond, zorgde de
dichter natuurlik, dat zijn geliefde onbekend bleef, terwijl zij gevleid was, dat haar zanger op de burchten in vurige taal haar
schoonheid en liefde prees . Gold het daarentegen de madonna,
')

Vaucluse.

Zie verder aanteekening 51 en 58 .
') Zie Lettre8 de Vaucluse, pag. 22, 23 en 48 .
') Dit stemt overeen met Couperus' noot uit Geiger's Petrarka' (Vancluse II) . Augustin, van wie daar gesproken wordt, is de monnikanaam
van P . Dionigio Roberti . Hij onderwees de theologie en de philosophie aan
de Universiteit van Parijs . Petrarca koos hem ale zijn directeur spiritual"
en vertrouwde hem zijn innigate gedachten toe . (Lettres de Vaucluse, pag .
101) . Zie ook pag. 16.
`) Noch in eon brief van 1352 zegt hij : de nabijheid van Avignon zon mij
van hier jagen . . . . gezwegen van de overblijfselen der voorbijgegane stormen, die van zo nabij hat verbrijzelde vaartuig van mijn leven tot in daze
haven (Vaucluse) vervolgen . (Lettres de Vaucluse, pag. 211 .)
`) Zie vooral Lettres de Vaucluse, pag. 94 en pag. 43-48.)
') Niet ale alle troubadours, want or waren er ook, die lijfsliefde boven
platoniese liefde verheerlikten . Zie b .v. Perk, De Troubadours, pag . 20, 45 vv.
')
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dan was er minder reden tot geheimhouding en was het een
hoge eer op die wijze bezongen to worden in zo schone liederen,
dat iedere minnaar ze aan zijn geliefde voorzong . Men merke op,
dat in beide gevallen voor een groot deel het verkrijgen van roam
het doel was, dat men poogde to bereiken. „De liefde naar roem
is de machtigste drijfveer tot verheven daden," zegt Petrarca zelf.
Wanneer wij nu terugkeren tot het gedicht van Couperus, dan zien
wij dat die omkering van „min" tot iedeale liefde - zeker een mooie,
maar ook moeielike opgaaf, ') - door hem niet genoeg is voorbereid . En hiermee komen wij op de zielkundige j uistheid . Er
is in de tekening van de verhouding tussen Laura en Petrarca
eon onvolkomenheid . En wij kunnen heel goed begrijpen, na al
wat gebeurd was, dat hij in het vijfde gedeelte zich beklaagt over
het terugtrekken van Laura . fiet verrast one, dan to vernemen,
dat zij geweigd heeft, to horen
hat in een strik van liefde strenglend woord,
Dat zeegnend priesterlippen zouden fluisteren . 2)
Immers : Couperus zegt, 3) dat toen Petrarca aan Laura vroeg,
of haar de dans niet kon bekoren, zijn blik haar ,zalig-zoet" deed
beven . Werd deze ontroering opgewekt door de dichter, die zo
even op Colonna's feestmaal de liefde bezongen had, dan had
Couperus moeten schrijven, dat zij trots was, dat hij juist hair
ten dans kwam vragen ; hij, de dichter, die de gasten met een
lauwertwijg hadden willen eren . Bovendien staat er :
Zij dwirgt heur lippen trotech en ijzig-kil

Den vuurgen vrager'twederwoord to geven .')
Gaarne had zij hem dus eigenlik een ander antwoord gegeven .
Zij hid zich niet zo teruggetrokken hoeven to tonen, indien zij
hem alleen ale dichter eerde. Juist dit, 'dwingen' doet aan schuchterheid denken van een maagd in wie pas de liefde is gewekt .
Wanneer de volgende dag een spelevaart op de Rhone gehouden
wordt, zitten Petrarca en Laura alleen 5) in 't paviljoen van een
gondel en dan zegt Couperus van haar :
'1 Petrarca plaatste Laura blijkens zijn 245e, 2879 en 289e sonnet in de
derde hemel, de efeer van Venus, waar Dante de Zielen laat vertoeven, die
aardse liefde hebben gekend zonder de hemelse to vergeten . Zie Divina
Commedia III, achtste en negende zang .
') Vaucluse, vs . 35.36 .
') Y---n Star van Hope . vs . 145.
`) Id., vs. 146-147 .
') Zie Ben dart' van Weelde, vs . 67--68 .
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Er sluimert vuur in 't donker oog, dat amacht;

De mond, half open, schijnt eon km to vragen . 1 )
en ook :
(Petrarca) blikt haar toe, en bij de taal dier oogen,
Wier te6rheid wisselt met der minne gloed

Wordt Lauraas bonzend harte blij bewogen. ')
Nu lijkt et wel waar, dat zij van die minnegloed noch niets
hoeft to weten, en dat dit dus alleen noch maar in hem is, maar
zij most zich tot herinneren, dat hij haar de vorige dag pas vroeg,
of haar nooit ,een band van rozen" binden mocht . $)
En pleit ook niet hun stil-zijn, hun verlegenheid') op die tocht
ervoor, dat beiden een inniger gevoel beheerste dan louter verering?
Vreemd doet het daarom aan plotseling in vers 86 to lezen, dat zij
trots heur maagdlijk schromen,
In 't diepst der ziel naar weer een lied verlang(t) .
Dit verstoort weer de gedachte aan liefde . Toch volgt dan,
wanneer hij zo dicht bij haar is, dat zijn adem ,zacht gelijk een
zucht", de lokjes van haar zijden haren trillen doet, de vraag :
Is 't Laura niet, of van Francescoos lippen
De teerste kussen, weeldevol genucht,
Haar in de lokken, op de wange glippen? ')
Deze zelfde onvastheid van tekening komt ook nit, waar Petrarca
haar to voet valt en zegt :
,,O, duld, dat steeds mijn Muze ik in u ziel"')
waarop zij antwoordt :
,,Dat dan mijn kus bezieling in u wekke!"
terwijl drie verzen later weer gevraagd wordt :
Kweelt (nu) orglend niet de schelle nachtegaal
Eon tang van liefde in 't zachtkens-wispelend loover?')
Maar vooral laten de volgende woorden geen twijfel aan hun
gevoelens over : Laura en Petrarca bemerken na hun lang dwalen
in de nacht het landhuis van Sennuccio. Die vraagt, hoe ze daar
zo on-verwacht komen . En dan vervolgt Couperus :

Een dag van Weelde," vs. 46-47 .
') , Een Star van Hope", vs . 172.
`) Een (lag van Weelde", vs . 67-83.
') Id ., vs. 198 .
') Id., vs . 206-207
')

') Id ., vs. 55-57.
') Id., vs . 97-99 .
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't Is snel gezegd
Zij blikt en bloost in blob jonkvrouwlik schromen,
Tot om heur leest Francesco de armen vlecht,
Tot zij in liefdesschuchter overlenen

Hee hoofd hem minziek aan den boezem legt . . . .')
En dat werkelik Petrarca door Laura's handelwijs aan liefde
heeft gedacht - en de lezer heeft het ook gedaanl - blijkt duidelik nit de hale aanhef van het vijfde gedeelte „Vaucluse" . 2)
En pas in op drie na de laatste terzine zegt Couperus, hoe hij
de verhouding tussen Laura en Petrarca in de eerste vier gedeelten
van het gedicht wenst opgevat to hebben :
0, lusten, die een liefde mocht verwinnen,
Zoo heilig, dat de heiligste er bij taan',
Gij ziedt, gij zengt hem nooit meer ziele en zinnen ! 3)
Nu blijkt dus, dat het de bedoeling van Couperus was tussen
beiden een iedeale, geestelike liefde to doen ontstaan, maar dat
Petrarca die door to denken aan aardse min verstoord heeft.
One is evenwel gebleken, dat Couperus er niet in geslaagd is dat
inzicht in de verhouding tussen de hoofdpersonen bij de lezer to
wekken, omdat die zelf nu aan de ene, dan weer aan de andere
liefde denken. Voor een groot deel ligt dit aan de onvaste tekening van Laura, die ale Muze dan toch voortdurend zich in de
lijn van Couperus doel had moeten bewegen .')
Ook in het vizioen is een zwak gedeelte : Ale zij de klagende
zanger to Vaucluse verschijnt en verwijt, dat hij haar geheel verkeerd begrepen en daardoor veal smart gegeven heeft, zinkt hij
wankelend aan haar voeten neer, van overstelpende smart gebroken .
En ale hij dan eindelik 't matte hoofd weer opheft, dan blijkt
bedwongen ,der driften dwaze gloed" . Maar hoe die verandering
in Petrarca zo spoedig plaats kan hebben, zegt Couperus niet . Hij
deelt eenvoudig mee, dat het zo is. De lezer zou, wanneer hij
in Petrarca's plaats stond, niet zo gauw bedwongen zijn, maar
integendeel Laura gezegd hebben, dat het misverstand hoofdzakelik
hear schuld was .
Hebben wij nu zo gezien, dat het gedicht niet zielkundig juist,
in elk geval niet zo logies in elkaar gezet en uitgewerkt is ale
') Sennuccio, vs. 113-117 .
') Va . 1-38 .
') Vaucluse, vs. 162-164.
') Wie mocht opmerken, dat Couperns toch nitatekende vrouwenkarakters
kon geven, zoals b .v . Eline Vere, denke er aan, dat dit niet zozeer een
vrouwen- ale wel 'en noodlot-karakter is . En die zijn bijna Mlle mooi bij hem.
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Couperus one dat later in Extaze, in Em Illuzie, in EUne Vere te
genieten gaf - boven deze onvolkomenheden nit rijst toch zijn
mooie iedee : „Ik weet, dat de verzen die men nu schrijft, saai en
stijf zijn en zonder gevoel en verbeelding. En o, ik gevoel, dat
onze taal mbbier is en rijker en zich leent tot kledrrijke klankencombinaties in we6lderige beschrij ving 1 En dAt zal ik laten zien 1"
Tot deze opvatting van het gedicht gaven keus van het ,onderwerp" en tijd en plaats der handeling aanleiding . En bet lijkt
mij nu toe, of dit blije gevoel hem zo geheel heeft ingenomen,
dat hij aan bet overige niet genoeg aandacht schonk . Was hieraan
evenveel zorg besteedt, ale aan de teal, dan had hij inderdaad een
in alle opzichten volkomen gedicht gegeven . Bovendien bedenke
men, dat Couperus, toen hij Laura schreef, noch jong was') en
dat daardoor gemakkelik het zielkundig gedeelte van de teak, die
hij zich gesteld had, niet genoeg tot zijn recht kon komen ."
Er stijgen nit al Couperus' ,Orchideeen" fijne aromen op, nu en
dan in ijle wolkjea, nauw bemerkt, maar some ook in dichtere
mama's, die door hun welriekendheid aangenaam strelen en doen
verlangen naar nieuwe prikkels en die alle to zamen de kamer
vervullen met exotiese, zacht-doordringende geuren, die zoete bedwelming geven.
Toch is in deze mooie zinnelikheid een grote koelheid . Het is
of de gloeiende sentimenten en de bruisende hartstochten op het
ogenblik, dat zij in klanken geuit werden, door een overstelpende
koude zijn bereikt, die ze verstijfde en vormen gaf, waarin noch
slechts onvolkomen de oorspronkelike beweging is weer to vinden .
Deze mooie weelderigheid werd geboren ca gekoesterd in het
ongewone en rijke beweeg van de dichterziel ; zij werd verstijfd
door de gekunsteldheid van de heer Couperus . Maar trots deze
vervorming spreken de verzen nit deze bundel van een warm
gevoel voor het mooie woord, voor de rijke klank en het treffende
beeld. Dit gevoel gaat zelfs zo ver, dat Couperus, ale hij een wijze
van zeggen gevonden heeft, die hem lijkt, die uitdrukking of dat
beeld later herhaalt en ndch eens weer zegt. Hij stelt zijn woorden
ale 't ware ten toon, plaatot ze, ale een schilder zijn schilderij, eons
onder ander licht, gaat het zo verkregen nieuwe effekt na, terwijl
hij zacht mompelt : „Ja, zo is 't mooi . Zo komt et beter uit."
Van Deyssel was bet, mean ik, die een dergelijk gevoel zo juist
noemde `verliefdheid' op 't mooie woord .
Herhaaldelik komen ze voor : wijze (om z'n zachte klank), min') De Gida van Oktober en November 1883 nam Santa Chiara en Fen
Star van Hope op. Couperus was toen nauweliks twintig jaar .
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sick (dat hier nimmer de gewone enigeins ongunstige betekenis
heeft), geurenweelde, rozenweelde, zilveraehemer, aparkelen (wat mooier
is dan aprankelen, doordat de nasale klank is vermeden, terwijl
de r van de ap is gescheiden), gitten open (waardoor tegelijk bet
donkere en het belle, vurige wordt uitgedrukt), zangzoet, rozennaaglen, (wat voortreffelik de kleur aangeeft), toner, die zich ale
paarlen eamenenoeren, wat weelderiger wordt in : een nachtegaal, die

paarl aan paarl tot zangen schijnt to rijgen .
Mooi-zinnelik is vooral :
De half-verflenste bloemen geurden, geurden,

Ale alaakten ze in den amber ook haar ziel. . . ." 1)
En ook de vergelijking van een jonkvrouw met een bloem
Toch schijnt het zalig, aangebeden vrouw 1
Een maagd zich teeder aan de borst to drukken,

Tot zij haar bloeme in geurenweelde ontvouw',
En heimlijk-zoet verlang', dat men ze plukke! 2)
Keuriger is dit noch in
0, moge dra zij, rein en geurensmild

Heur aneeuwen kelk hem echuchter openplooien. ')
Beide voorbeelden zijn verwant aan :
De mond, half open, schijnt een kus to vragen,

Volbloeide roze, die den vlinder wacht. 4)
Dit verlangen naar klankenschoon is ook de oorzaak voor de
talrijke alliteraties, die echter niet altijd even mooi zijn .
In :
,,Wie zings een lied ons bij den lesten beker?"
Riep een, wijl hij den drinkschaal hief, die droop,')
is de dr tweemaal gebruikt, maar geeft weinig effekt, terwijl in
En zie, ze buigt bet blonde hoofd voorover, ")
het tweemaal aanwenden van de b dit vers keurig maakt. Ret
wordt noch mooier doordat de ui nit buigt en de 1 uit blonde zich
even lesten rekken. Al dit fijnuitgesponnene in de kiank geeft het
gracelike in Laura's hoofd beweging aan.
') Laura III, vs . 73-74 . ') Id. V. vs . 123-126. ') Id. II, vs. 104-105.
`) Id. III, vs. 47-48 . ') Id. II, vs. 73-74 . •) Id. III, vs . 205.
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In bet eerst-gegeven voorbeeld is echter de d - en vooral de
tweemaal geplaatste dr - ongemotiveerd. De d is wel geschikt,
om iets dofs, iets zwaars nit to drukken of iets wat vbbrtdringt,
terwijl de rollende r dit noch versterkt . Maar van zo iets is in
de gegeven regel in 't geheel geen sprake . Onmiddellik echter valt
bet op, hoe juist van klank de volgende regel is :
Dof, driemaal 't oord doordaavrend dreunt zijn donder . . . .')
waarin zowel klinkers als medeklinkers uitstekend zijn . Een mooi
geval van alliteratie met l vindt men in
,,Vaucluse, zoet Vaucluse, volzoet dal,
„O, dat mijn luit haar lied van leed hier weene
,,Last me in uw lommer toch mijn leed verhelen"')
waarin de t en de getemperde vocalen mooi bet zacht-klagende
uitdrukken.
Zo ontstaat er harmonie tussen klank en betekenis ; zo versterkt
de een de ander ; zo wordt ook bet gent fijner, edeler. In alle
drie de bundels van Couperus is dit terug to vinden . Zelf heeft
hij bet in dit echt-epicuristiese gedicht gezegd, hoe weelderig en
genotvol hij zich zijn kunst dacht en nit wat fijn-ontlede genietingen
bet totaal-genot wordt opgebouwd
Mijn kunst is ale eon fijn-geslepen kelk
Van klaar kristal, waarin een purpren wijn
Als vol robijnen fonkelt . . . . Zie, wanneer
Mijn lippen, laafziek, licht den rand van 't glas
Beroeren, koost de smaak mij ale eon kus . . . .
Nog zoeter dan zijn smaak is mij de aroom
Des wijns, wen ze, als de geur dier roode bloem,
Aan 't glas ontwelt en mij bezwijmlen wil . . . .
Maar 't allerzoetst is mij die beker, zo
Daar siddrend, drupplen lichts in trillen . . . . Dan
Beroer ik niet mijn glas, en staar bet toe,
En smacht bet tegen, en geniet, genet
Meer in mijn wenschen, dan voldoening 't nooit
Verlangensmoe gemoed ooit geven zou . . . .
Zoo is mijn kunst, wanneer ik, zwakke, schep

')
')

Nemea' in ,Orchideeen', pag . 181 .
Laura V, vs. 1-2 en 6 .
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Een ander in zijn schepping nageniet,
Of, scheppingloos, in onmacht me vermijmer . . . ')
Deze leidende gedachten vinden wij telkens in de mooiste gedeelten van Couperus' verzen terug . Zie eens wat een weelde, wat
een overvloed er spreekt nit :
Hoe heimlijk lacht ze, ale zij hour bloemenschat
Met beide handen strooiend, laat ontglippen,

Tot golf btj golf verkeert in bloom en bladl 2)
En wat een wellust van klanken ligt er in :
Een wolk van rozengeur voert er de wind

Met zaehtken8-zuyend xwaatlen swevend merle .')
Welk een voorzichtigheid is uitgedrukt in :
Er suist eon aarzlend hijgen door de twijgen. 4)
En let op de lichtheid van het zoeltjen, lichter dan bloesemblaadjes :
(Het) zwerft door 't loof
En waait de teerste twijgen heen en weder

En zweeft dan voort op blanken bloe8emroof . 5)
Ook mooi-geziene realieteit treft men hier en daar aan :
De maan, die 'traafend wolken juist ontgleb ;')
Dit is ook in de schildering van Laura's kleed, waar zij in de
schaduw der zuilen is weggescholen en wanneer plotseling een
zonnestraal ,aan komt glijden" :
Hoe lucht bet op 't gewaterd zwaar satijn
Van 't kreuklend kleed, welks breed-geplooide vouwen

F.en weeraehijn geven ale van poreekin . ')
Weelderige overdaad vindt men in de mooie schilderij van het
feestmaal bij Colonna, die door de kracht van aanschouwelike
voorstelling voor de lezer 166ft . Good gezien en licht neergezet is
het uitgaau van de kerk . En dan zie men ook de stemmende
aanhef van Scrota Chiara :

') Maar 't allerzoetat in „Orchideeen", pag . 192.
') Laura III, vs . 100-102. ') Id, IV, vs . 95-96 . ') Id. II, vs . 187 .
`) Id. III, vs . 154-156. ') Id . II vs . 11 . ') Id. I, vs. 46-48.
T .& L. XI.
5
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Bedwelmend uur van heilig, mystiesch droomen 1
Op breede wieken stijg' de bed der schaar
Omhoog bij 't ruischen van heur zangenstrooinen,
Waar 't gouden orgelklaatren zich aan paar',
Omhoog bij wierook-, rozen-, leliegeuren,
En 't zacht weemoedig glanzen op 't altaar,
Van duizend lichten, wijl met duizend kleuren
Der zone gouden gloor in ruit bij ruit
Ben paradije vol heilgen doe bespeuren,
Die biddend nederknielen om de Bruid
Wier teedere oogen op het Knaapsken staren,
Dat zij vol moederliefde in de armen sluit . . . .

Deze opzet herinnert door z'n streven naar breedheid-van-bouw
aan die mooie, massieve aanvang van ,Majesteit" : ,Over Liparie.
anders een stad als marmer wit . . . .
Zo blijft „Laura" voor ons een gedicht, dat zonder heel hoog to
staan, one doet terugdenken aan de dagen van kunstberoering,
toen het door zijn klaarheid van klank, z'n rijkdom aan nieuwe
beelden en en keurige 'woordschikking het nieuwe leven demonstreerde in weelderiger, in hoofser vormen, dan de `grate' dichters
het deden.

III .
AANTEKENINGEN . 1)
L

Santa Chiara.

') Santa Chiara = de kerk van St.-Clara to Avignon, waar Petrarca
op Goede Vrijdag van het jaar 1327 Laura voor 't eerst ontmoette .
_) Wij l vs. 7 = terwijL
3) Vs . 11. Bruid, Knaapsken en heiligen op de beechilderde ruiten .
') Vs. 13 . 't Snoer = de rozenkrans . Ingevoerd omstreeks 1208
door de Heilige Dominicus ; bestaat nit een krans van aaneengeregen
kralen van tweeerlei grootte of kleur . Men onderscheidt n grate en

') Men dele de verzen bij drieen af .
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een kleine rozenkrans. De grote bevat, near het aantal psalmen, 15
maal 10 kralen voor Ave Maria's" en tussen ieder tiental 66n voor
een Peter Noster," zodat ter gedachtenis van elke der 5 blijde gebeurtenis8en (Maria boodschap, ontvangenis, geboorte van Jezus, kraamzuivering, en terugvinding van Jezus in de tempel), van elke der 5
amartelike gebeurtenisaen (doodsangst in Getseman6, geseling, kroning
met de doornenkroon, kruisdraging en kruisiging) en voor elk der 5
roemwaardige geheimeni8sen (opstanding, hemelvaart, uitstorting van
de Heilige Geest, hemelvaart van Maria en hear kroning in de hemel)
10 Ave Maria's" gebeden worden . De kleine of gewone rozenkrans
heeft vijf tientallen kralen . Men begint daze met een Pater Noster"
en 3 Ave Maria's", die men aan hat eerste tiental last voorafgaan,
terwijl men de grote met et Credo" begint . (Zie verder cant. 6).
b) Vs . 16. Overnet. Tranen hebben over zijn ogen ale 'n net
gespreid.
") Va. 32 . Ave Maria = Wees gegroet, Maria . Eerste woorden
van een gebed der R. K. Hot is samengesteld nit de woorden van
de aartsengel Gabriel en van Elizabeth tot Maria . Zie Lukas ,I : 28
en 42-46. Hot beet ook wel Engelgroet (Angelica salutatio) . Andere
gebeden of liederen zijn : Kyrie eleiaon (Heer, ontferm U1) De mis
begint met deze zang. Gloria in ezeelsia Deo (Eere zij God in de
hoogste hemelen) ; lofzang, die het tweede deel der mis vormt (Lukas
If : 14) . Credo (Ik geloof) is het eerste woord der apostoliese geloofsbelijdenis, zodat die ook met deze naam bestempeld wordt . Hot derde
deel der mis, deze belijdenis bevattende, wordt ook zo genoemd.
Agnus Dei (Lam Gods) is een kort gebed v66r de kommunie door
de priester uitgesproken . Dies Irae zijn de beginwoorden van een
oud Latijns kerkgezang nit de 13e eeuw op hat Laatste Oordeel .
Bilderdijk heeft er een vertaling van gegeven onder de tietel van :
,De dag der Wreak ." (N. Verscheid I 103). Stabat Mater, eon
Latijns kerklied nit de 130 eeuw, inhoudende de voorstelling van Maria
treurende bij het kruis van Jezus . (Vertsald o.a, door Vondel) . Te
Dewm laudamua (U, o God, loven wijl) is hat begin van het zogenaamde Ambrosieaanse loflied, dat bij plechtige en verblijdende gelegenheden in de kerk gezongen wordt. Men schreef de woorden ervan
toe aan Ambrosias de heilige, bisschop van Milaan . (333-397).
7) 34. Wijle = sluier, voile.
a) Vs. 33-40 . Begrijp : Golvende in brede plooien slepen om hear
't gewaad, dat zacht-groen is, en de wijle, die wazig-wit is ; de amberblonde lokken, die een sluier werpen op 't fonkelend git der ogen,
dalen in zacht-zijden vlokken langs 't reine voorhoofd en de donzen
keen en omstromen hear geheel, omdat ze aan die weggetrokken,
half-neergezegen wijle ontvloden zijn .
Amber is eon stof, die door de gal der walvisachtige dieren wordt

68

Jacob Ek

afgescheiden (potvis). Hij drijft doorgaans in kleine stukjes aan de
oppervlakte van de zee. 't Is eon welriekende stof, die gemakkelik
en met 'n heldere vlam verbrandt .
9) Vs. 49 . Hem = de zonnestraal (vs. 43 en 51). De gloriekrans
(vs . 50) kan niet door On straal to voorschijn geroepen worden, maar
alleen door eon bundel stralen . De voorstelling van Couperusi, - als
zou 66n straal Laura in haar ootmoed komen belonken en over haar
kleed dartelen, om eon ogenblik daarna door hour ernst getroffen,
daarover berouw to gevoelen en haar dan met eon gloriekrans to omschitteren, - is echter veel meer plastiesl Bij eon peraoon kan men
zich zo'n plotselingen omkeer gemakkeliker denken dan bij an massa.
Olorie, aureool, stralenkrane of nimbus is de naam van de lichtkring
die door de middeleeuwse en latere schilders om hot hoofd of om het
gehele lichaam van gewijde personen word geplaatst . (Christus en
Maria, de Apostelen en Martelaren) . Die der Heilige Maagd was
veelal eon krans van sterren . De glorie kon een licht- of stralenkrans,
maar ook eon dunne kring zijn of eon boven hot hoofd zwevende schijf.
Omgaf eon glorie het gehele lichaam, dan heette hij aureool .
10 ) Vs . 65 en 67-70. Laura stierf in 1348, Petrarca in 1374.
Verwezenlijkt (vs. 68) rijmt met bezwijkt (vs . 70). Een dergelijk rijm
komt ook voor hij Schaepman in z'n Aya Sofia .
En heerscht de dood almachtig
Langs heel het wereldrijk,
De schoonheid leeft volkrachtig
En lacht onsterfelijk .
") Vs. 84. Brokaat is de naam van eon zware zijden stof met
eon schering van zilver- of gouddraad of met ingeweven zilveren of
gouden fieguren. Hot heette ook wel goud- (zilver-) laken .
12) Vs. 87. Lenen. Hun hoofden buigen zich zo dicht tot elkaar,
dat ze tegen elkaar schijnen to leunen . Wat die maagden elkaar
vertellen, is dus wel wat intiems, missehien lets over 'n minnarijtje .
Dit tekent weer de kort-durende invloed der ceremonieen en van de
omgeving in de kerk (zie vs. 71-80).
") Vs. 91. Die = Petrarea.
1 *) Vs. 100. seheelen = oogleden .
15 ) Vs. 103 . nl. toen zij noch in de kerk bad.
16 ) Vs. 121 . Zaalge etond, omdat hem Laura nu verschenen is.
17) Vs . 121-122 . 0, dat nu Petrarca's zoete luit door heel Italie
de tijding brenge van zijne mini
18) Vs. 121, 123 en 124. Hier staat telkens nu. Petrarca ontmoette Laura voor het eerst in 1327 . Pas in 1337 vestigde hij zich
to Vaucluse en toen kon dus pas Vaucluaes ,,herdersfluit" gaan ,schallen",
al schreef hij reeds to voren gedichten over Laura (Zie : Lettres de
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Vaucluae, pag . 23 en 48, noot) . Van Vaucluse zegt Petrarca : ,Het is
een zeer klein, en eenzaam dal, vijftien mijlen van Avignon, waar de
mooiste van alle bronnen ontspringt, die van de Sorgue ." (Lettres de
Vaucluse, pag. 23) . Op de bodem van eon nauwe ingang, beheerst
door een rots-omsluiting van meer dan 200 meters hoogte, zonder
andere plantengroei, dan een enkele vijgeboom, die zich aan de stenen
vastgeklemd houdt - ontspringt de stroom uit een helling van brokken
puin, die opgehoopt zijn voor de overwelfde opening van een grot .
Onder daze sombere ingang komt hat rustige en blauwe watervlak van
de bron to voorachijn, die een diepe trechter vult, weerkaatsende het
ronde gewelf van de rots .
19) Vs. 124 . Herdersfluit, omdat Petrarca, er bukoliese poezie
schreef (121 Latijnse gedichten) .
II.

Een Star van Hope.

Vs . 3. Deze Colonna, lid van hat zeer aanzienlike geslacht van
die naam, is Jacopo Colonna, toen bisschop van Lombez, ten Z . W .
van Toulouse, een van Petrarca's beschermers . ,Toen ik op 22-jarige
leeftijd (dat is na z'n studieen to Montpellier en to Bologna) to Avignon
terugkwam, begon ik bekend to worden en ward mijn vriendschap door
velen gezocht, vooral ook door het edele en beroemde geslacht der
Colonna's, dat teen san het pauselike hof verkeerde, of liever, dat er
luister aan bijzette. Ingeleid in deze famielie werd ik er behandeld
met een eerbied, die men mij nd misachien noch niet verschuldigd zou
zijn, maar die ik t6en stellig niet verdiende . Naar Gascogne meegenomen door de doorluchtige en onvergelijkelike Jacopo Colonna - van
wie ik de wederga niet gezien heb en waarschijnlik ook niet zien zal heb ik aan de voet der Pyrenean een goddelike zomer doorgebracht
in hat aanlokkelik gezelschap van de meester en zijn gevolg, zodat
ik noch met smart aan die gelukkige tijd terugdenk ." (Lettres de
Vaucluse, Epitre d la posterns, pag. 21 . Dit is tevens de inhoud
van de Italiaanse noot, die Couperus op pag. 57 geeft.) Deze goede
verstandhouding duurde tot 1347 . Petrarca's instemming met de opstand
van Cola di Rienzi, maakte er een eind aan .
Vs. 6-9 . Het zien op-die-manier van hat windende groen is
mooi . Vs. 9-13 herhalen dit noch eens, maar nu meer redenerend :
Zie, oranjebloesem, rozen, myrt, jasmijn gaan immers in festoenen
slingerend ten hogs, zo dicht, dat ze haast elke stroeve lijn uitwissen .
Vergelijk : tot barstens toe .
Festoenen noemt men kransen van levende of nagemaakte twijgen,
bladeren, bloemen en vruchten. Tempels en feestzalen werden er mee
versierd . Mooie voorbeelden ervan vindt men in hat koninklik paleis
to Amsterdam, gemaakt door de beeldhouwer Quellinus.
! 0)

E 1)
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22) Vs. 15. Die = de hallen.
") Vs. 16 . Wijl = terwijL
'*) Vs. 21. Amforen, garden vaten met nauwe hale en twee
handvatsels . Zij dienden vooral voor 't bewaren van wijn .
'a) Vs. 22. Robijn, donkerrood, soma ook doorschijnend rozerood,
met blauwe of gele tint ; safer (vs. 35) doorzichtig donkerblauw ;
emeraud (vs. 35) groen .
=s) Vs. 49. Daarginds, aan het lager eind der tafel .
37) Vs. 52 . zijn, n .1. van Colonna.
2$)
Va . 63 . Fulp onderscheidt zich van fluweel alleen door de
grotere lengte der haren .
29) Vs . 64. Heur is 3e naamval .
Vs. 72 . Oilde smart. Dat heeft Couperus noch niet laten zien .
30) Vs. 76 . Troubadours, de vinders van Z . 0. Frankrijk, beoefenden hoofdzakelik lyriese poezie ; trouve res, die van het Noorden
met voornamelik epiese poezie . Minnestreels, reizende toonkunstenaars,
die tegen betaling reeds bekende gedichten zongen . Het waren eigenhorigen.
") Vs. 79 . Des ridders, n.l. van de ridder, die om het lied gevraagd heeft.
zoeltjen (vs. 97) in 't Italiaans l'aura.
lauwer (vs. 98) n r
„
l'aureo.
morgenrood (vs . 99) in 't Italiaans l'aurora .
Bij Sonetto V in Le Rime di Fr . Petrarca (Biblioteca poetica
italiana antica h moderns - Parigi) tekent A Buttura aan : Petrarca
zinspeelt in zijn verzen to dikwels op de naam Laura door to gebruiken :
lauro (lauwrierboom), l'aureo (verguld), l'auro (goud) etc. (zie boven).
Maar dew knutaelarij is zijn grootate zonde . Echter is 'teen gevaarlik
voorbeeld, dat zulk een groot dichter aan beuzelachtige woordspelingen
de onvervalste bekoorlikheden, de edele zwier en de hemelse melodie
van zijn stijl leent." In de duitse uitgaaf (Reclam - Leipzig) vindt
men herhaaldelik opgemerkt : unubersetzliches Wortspiel.
") Vs . 102. Hier staat een vraagteken . Dit zal wel een komma
moeten zijn . Zo'n lange vraag (vanaf vs . 92, waar eon punt hoort)
met al z'n bijstellingen en bijzinnen zou zeer onaesteties zijn, Die
komma wordt geeist door vs. 103, ale bijstelling bij tranen (vs . 102) .
Dergelijke fouten komen in de 2e druk herhaaldelik voor . Wear ze
aanleiding tot verkeerd begrijpen zouden kunnen geven zal er op gewezen worden. Couperus zelf erkent in de voorrede van ,, Williswinde",
dat hij de korrekaie enz . bij de 2e uitgeaf van „Orchideeen" geheel
aan de uitgever heeft overgelaten .
33) Vs . 121. Het onderwerp van
trippelde is do jubelende schaar
(vs. 136!). De konstruksie is zeer gewrongen.
") Vs . 143. Madonna. Al betekent dit Italiaanse woord eenvoudig
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mevrouw, het drukt hier zeker Petrarca's verering uit, door Laura met
dezelfde naam to noemen als de H. Maagd.
33)
Vs . 153 . Bacchanten zijn zij, die deelnamen aan de Bacchanalieen, feesten ter ere van Bacchus of Dionysus. Zij warden in
Griekenland gewoonlik om de drie jaar gehouden en kenmerkten zich
door uitbundige vrolikheid en buitensporigheden. Ook vrouwen, die
dan thyrsen of met wijngaardranken omwonden staven droegen, namen
aan deze feesten deel.
III. Een dag van Weelde.
36 ) Em dag van Weelde is de volgende dag. Zie vs. 66 waarin
lelie een herinnering is aan vs . 55 van het 2e gedeelte en aan vs . 103 .
f1)
Vs. 68. Geen dartle schaar zag hen samen, zoals de vorige
dag, toen zij met bloemenketenen omwonden werden .
' 3) Vs. 80. d. i. hij sprak 't niet uit.
i 8)
Vs. 103. Cymbel bestond nit twee holle bekkens, die op elkaar
geslagen werden . Men gebruikte ze bij de dienst van Cybele, een
Phrygiese godin, de vertegenwoordigster van het welige leven der
natuur. Cymbaal is ook 'n soort van tamboerijn en wordt waarschijnlik
hier bedoeld,
40) Va. 105. Peep, verl. tijd van het werkwoord pijpen = fluiten .
") Vs . 111 . = Het stralen van de zon moe en moe van 't spelevaren . Achter 't eerste wars had een komma kunnen staan .
' 3) Vs. 135. Gelijk ten elve. Ziet op de lichtheid van Laura's
gang. Elfen zijn goddelike wezens van lagers rang . Men stelde ze
zich voor in menselike gedaante en bedeeld met betoverende schoonheid .
Vandaar menig germaans verhaal van hun verleidelike macht over de
mensen, b.v. Erlkonigs Tochter, oratorium van Niels W. Gade . Zij
houden veel van muziek en dans ; zie b .v. Couperus' sprookje Fidessa
Hun koning heel Oberon ; komt o. a. voor in De Kleine Johannes .
(Zie in ,,Orchideeen" ook het gedicht „De Elven").
' 3) Vs. 136-138 . Eon koude, fiere, maar mooie lelie was zij
eerst (III vs. 55 en 103). Tot een zachte roos had zij zich herschapen
(III vs. 65). Nii heeft ze de schoonheid van de lelie behouden, al is
zij nu zachter gestemd .
") Vs. 146 is na al 't voorgaand zachte wel wat plotseling en
daardoor bombasties.
' 3) Vs. 168. Nymfen in de griekse mythologie ongeveer hetzelfde
als elfen in de germaanse.
IV.

Sennuccio.

") Sennuccio del Bene, een vriend van Petrarca, Florentijns banneling en geheimschrijver van Colonna (Zie Couperus' aantekening).
") Vs. 72 tot 76. Begrijp : die blos, die blik vertolkt : Laura
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moge niet zo hoog aangelegd zijn ale hij, Loch blijft haar ziel Petrarca's
geest nabij, als hij zo hoge vervoering kent .
`s) Vs. 81-82. Aankondiging van V vs. 170-173 .
Vs. 109 is een herinnering aan Petrarca's 206e sonnet .
") Vs. 118. Gastvrijheid was een door godsdienst en gewoonte
geheiligde plicht, die met grate trouw en oprechtheid vervuld werd ;
hij werd voorgeschreven door de godsdienst van Israelieten en Arabieren,
Grieken en Germanen . Zeus had zelfs de bijnaam Xenios (de gastminnende) en beschermde alle vreemdelingen . Eigenaardig is het, dat
bij de Grieken de gastheer niet naar de naam van zijn gast vroeg, dan
pas na 'n verblijf van 9 of 10 dagen .
V. Vauciuse.

Zie Aant. 18.
S 0)
51)

Vs. 5 . &haimei, 'n meestal rieten herdersfluit .
De vreugd der Waereld schwa Petrarea had, om Laura to

vergeten, verschillende reizen gedaan, bij voorkeur naar plaatsen met
veel drukte . Zo bezocht hij van 1333 tot 1336 Frankrijk en Engeland. Op die reis ontdekte hij to Luik twee redevoeringen van Cicero .
In 1336 begaf hij zich near Rome.
as) Vs . 12. De wreede = Laura.
61)
Vs. 15. De betekenis van deze regel is waarschijnlik : Wanneer
mijn roam zo groot is, dat alle minnenden mijn zangen kennen en er
door ontroerd worden, dan zal Laura's weemoed, die naar wroeging
zweemt, wel gewond worden, (sterven en in liefde overgaan?) Weemoed
en wroeging zijn hier beide onvoorbereid en bovendien onwaar . Conperus last Laura pas in vs. 67-72 van haar weemoed spreken en in
vs. 74-95 van haar wroeging . Hoe kon Petrarca dit dan al in vs .
15 weten?
") Vs. 16. Bij Colonna II vs. 169-173 .
115)
Vs. 19 . Zie III vs. 203, 208.
i0)
Vs. 28. Vaucluse, o last ik nu, enz.
s ')
Vs . 32. Dit deed hij in De vita solitaria.
i 0)
Vs . 67 . Wien ik vlieden mg . Petrarea ontvluchtte Avignon drie
keer, in 1333, in 1336 en in 1337 . (Zie Aant. 51). De laatste maal
vestigde hij zich to Vaucluse .
' 0)
Vs . 81. Door Petrarca's minnedichten werd Laura's naam
onsterfelik .
80) Vs. 90 . Deze regel is alleen to begrijpen als zag veranderd
wordt in zou .
i 1)
Vs. 92. Achter die een komma to plaatsen. Reinen zielen is
3e naamvaL
Vs . 95. Lage hartstocht is hier wel wat stark.
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') Vs. 106. = Al verstoorde hij ook haar zoetete droom, n1 . van
zijn Muze to mogen zijn .
") Va. 121-122 . d. i. heel zacht, niet woest en met hartstocht .
•) Vs . 132. Men strijde en 8trene! Dit is 'n toegevende bijzin bij
wat er volgt.
45) Va. 136 .
Dordrecht.

Hier is Petrarca's zelfvernedering wel b1 to groot.
JACOB Es.

WELLIIIDENDHEID, HIAAT, EN MEDEHLINBEB$ .

In 't Hollands en in andere germaanse talen 1) komt de zogenoemde
hiaat d . i. de opvolging van a + andere vokaal, tal van malen voor .
Ziehier enige voorbeelden uit het Nederlands. Eerstens met het lidwoord ; vaak wordt het gebruikt :
de apen, de ezels, de uilen, enz,
die ie, de a, de u, de eiL
de oost,
de anderen .
Hoe vaak worden verder niet de pronomina gebruikt? :
we eisen ; ze aarde (na 'er moeder) ; ze azen (er op) ; je oogde (hun
na), enz ., enz .1
Dan komt talloze malen bet voorzetsel voor :
om to ademen, om to eten, door to eisen, met to ozen, van to uiten, enz .
Verder nog :
haakte aan, elate er bij, aarzelde 'et to doen .
Enz ., enz ., enz .1
Ik nam alleen voorbeelden die nooit anders gehoord worden.
Is dit onwelluidend? Hoe komt men aan dit begrip van onwelluidend? Hoe kan 't velen zelfs zo klinken - aangenomen dat die
velen werkelik muziekaal zijn?1
't Is een begrip ontleend ann de klassieke verakunat-leer, maar noch
germaans, noch nederlands . ')
Men wil daze zogenoemde hiaat (gaping) vaak aanvullen met eon n ;
') Vgl. voor't Duits : p der Deutsche . . . nimmt . . . an Wortverbindungen wie
eine„unangenehme_Erinnerung oder diese„entziickende,,,Aussicht durchaus
keinen Anstosz."
') In 't Mndl. komt het nu en dun voor : de oorzaak moat nog onderzocht .
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beweert zelfs dat do voorgestelde vereenvoudiging van onze schrijftaal
hat welluidende van hat Nederlands wegneemtl Welnu, wordt hat
Nederlands welluidender door de invoeging van de n? Dan of invoegen
ook wear eon vrouwelik woord met klinker begint, of eon adjectief of
iets anders .
En - weglaten, waar een woord met konsonant begintl
Vaak heat ook de opvolging van verscheidene medeklinkers onwelluidend en men verwijst near hat Russies . Voor welluidend wordt dan
gehouden als klinkers en medeklinkers geregeld bijkans om de andere
elkaar afwisselen 1 Men beroept zich dan onmiddelik op het Grieks 1
Maakt de geregelde afwisseling welluidende teal? En blijkt dit
dan, zoals sommigen willen, als het makkelik to zingen is. Zijn dus
zangers de ware critici?
Maar zelfs moeilike muziek kan welluidend wezen, en mooi! En zo
ken toch ook moeilik to zingen opvolging van klanken mooi zijn .
Is werkelik de afwisseling van klinkers en medeklinkers voor welluidendheid nodig? De vraag is natuurlik niet, klinken alle opeenvolgingen van medeklinkers en van klinkers welluidend! En klinken
dan 't Russies, en zoveel andere talon, lelik?
Ziehier eon oordeel over het Russies van Kern :
,Naar mijn oordeel noemen we eon teal vaak onwelluidend alleen
omdat die ons vreemd in de oren klinkt. Over de welluidendheid van
eon teal to oordelen, dunkt mij over 't algemeen pas mogelik, als we
die goad kennen. Ook het toeval speelt bij de eerste indruk eon grate
rol, b .v . van wie de teal het eerst horen . Sommige talen vallen bij
nadere kennismaking in klank mee, andere tegen ; hat Russies behoort
m. i . tot de eerste, hoewel ik voorbeelden weet van mensen die hat de
eerste meal dat ze hat hoorden, al welluidend vonden. En ik voor
mij vind hat Russies geensins onwelluidend ." 1 )
B. H.
') pNatuurlik mag men niet afgaan op het schrift en nog minder op de
transscriptie ; doze laatste vooral is schuld aan hat bijgeloof dat er in het
Russies zoveel medeklinkers opeengestapeld worden" .
We citeren dit oordeel nit ,,Vereenvoudiging", Orgaan van de vereniging
tot vereenvoudiging van onze schrijftaal .

NIEUW MIDDENEEUWS PROZA .

De schrijver van Middelnederlandsche Legenden en Exem .
pelen liet in 'et Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 1) een vijftal
M.E. geestelike proza-verhalen afdrukken over de geboorte van Jezus,
na eerst met 'n inleidend woord 'et karakter van deze verhalen to
hebben meegedeeld en daarbij to hebben aangewezen hoe de verschillende opvattingen in de voorstelling van deze gebeurtenis en van de
daarbij passend geoordeelde omstandigheden eveneens hun vertegenwoordiging hebben gevonden in de schilderkunst van die tijd . Opmerkingen voorzeker, die onze kennis van 'et Middeneeuws geestesleven
niet anders dan ten goede kunnen komen.
Do drie aerate ,Kerstvertellingen", de eerste uit 'et BonavonturaLudolphiaansche Leven van Jezus", de tweede uit 'et Leven van
Jezus" (Handschr. Stadsbibl. Brugge n' . 408), de derde nit Die seven
Blijscapen van Maria" (Handschr . Kon . Bibl. Brussel n'. 4604) zijn
parafrazes van 'et Evangelie-verhaal, waarbij de in de omschrijving
aangebrachte trekjes, die op zichzelf reeds niet in gebreke blijven de
nalevieteit van 't M.E. geloof nit to drukken, ook de oorspronkelike
kern van de Apostel-berichten in 't eigenaardig leader van de M .E.
dogmatiek, met name in de Verzoeningsleer, plaatsen . De geboorte
van Jezus valt juist op 'n Zondag in 't uur van middernacht, omdat
ook de aerate Godsopenbaring, het aerate licht der wereld, 'n aanvang
in 't middernachtsuur had genomen . De eerste kreten van 't kindje
worden vertolkt in 'n klacht over de val : Och Adam wat hebdij
gedaen, dat is om u misdaet aldus hier liggen moat?" De ezel en
de os die 't pasgeboren jongske ontwaren, buigen de knieen en aanbidden 'et, zoals 't door de profeet Habakuk was voorspeld ." Drie
zonnen openbaren in de lucht 'et taken van de Drievuldigheid ; de
ster die de wijzen verschijnt, verbergt de gedaante van 'n kind met
'et kruis over de schouder, enz . Het vierde en vijfde verhaal zijn
viesioenen, 66n van Hendrik Mande (naar 'n Handschr . Kon . Bibl .
Brussel 388) en een van zuster Bertke (naar'n Leids incunabel van
1518) en welk laatste verhaal nit twee delen bestaat, 'et tweede met de
volledige beschrijving, 'et aerate in innige vurige teal die van 'et hoge
1 ) Dl . I, ail.

2

('a-Gray .

1900), b1z. 125-162.
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moment zeif. De keuze van de volgorde waarin daze verhalen zijn
gegeven, blijkt met opzet geschied . De eonvoudige verhaaltrant in
't eerste verhaal is in 't derde stuk door 'n warme innigheid tot 'n
zeldzaam zielvol tafereeltje gedijd .
Hot record slaat echter zuster
Bertke. De tekst is wel mystiezer, en door de gevoelde klank-continuiteit
allicht spaarzaam geinterpungeerd en daardoor minder verstaanbaar,
maar de fijngevoelde emoties blijken in hun verklanking tot in zulk 'n
reine zielssfeer verdiept, dat ze in haar jubelzang zich in de ruimte
boven de toppen van onze hoogste stemmingen weet to houden .
Wat zegt men van 'n bladzij ale deze :

„Doe dye ure na by was, dat Jhesus waerachtych God ends mensch geboren sonde werden, doe ghevoelde die moeder Jhesn sonderlinge treckinge
of suete eischinghe in haer, recht also na gelyc to setten of menigerley
snaerspel waer, dat met sonderlinger kunet also gheruert words, dat een
hert, deer dat geluyt in viel, met soe grooter sueticheyt ende jubilacien
vervult words, dat alle die inwendyge crachten ende begeerten daer na
neychden, om volcomelijcke to begrijpen dye melodye des sneten gelnyds.
Nae dose gelikenisse soe was Maria, dye moeder Jhesu, van binnen
gheroert ends ingetogen, doet dye tqt des barens nae by was. Doe si
beghan to ghevoelen dye hemelsche opclimminghe haerre inwendygher
begeerten, inbilerende tot Gode, doe buechde si haer knyen totter
eerden met groter oetmoedicheyt haestelijck ten voeten werdt ende voechde
haer heylige handen to gaeder ende vereningde ooc inwendelic al haer
crachten in eon, ends openbaerde also dat si bereit was dienstachtich to
wesen des wonderliken wercks, dat God wercken soude doer haer . In deser
iubilacien daer si in was, so waren grote scharen van den engelen omtrent
Maria, dye hoghe hemelache reden hielden met Maria . Dose waren vanden
drien oversten choren . Dese heylige engelen vernyeuden dye moeder Jhesu,
Maria, met hogher blyscap, haer sonderlinge oordelende ende prisende also
seer hoochlic om haer sonderlinge waerdicheyt . Si prijadense in then dat
si van God almachtich in ewicheyt also gemint ende wtvercoren was, dat
van beghinne gesloten was in den hogen, dyepen, ewigen, enygen, verborgenen raet der heyliger drievoudicheit, dat si so hooch ende so diep
soude staen index vereninghe der minnen met God, dat si van graeien ale
haer eygen sonde gebruycken die natuer der ewiger godheit ende die glorie
dor hoger heiliger drievoudicheyt in sonderlinger wijsheit ende enicheit.
Si prijsdense oec hoochlike met groter weerdicheit in then dat inden selven
raet gesloten was van den beginne dat si een moeder wesen soude des
eewigen, enighen eoens, doe eewygen vaders, Gods almachtich, die wt
wonderliken, onbegripeliken aenroepen sijnre ewiger eygenre goetheyt daer
toe getoghen wart, dat hi soude ende woude menachelike natuer aendoen
ende geboren werden ende openbaeren hem ale eon cleyn kint ende heeten
eons menschen soon . Overmits deser hoger wtverkiesinghe soe prijsden de
hogs doorluchtyge geesten met hoger vrolicheit boven begrip der airmen
dose overschone onbevlecte suver maecht ende gloriose moeder, die niet
alleen en was onbevlect, mer blenckende ende glorioss ende glorioselike
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voertbrenghen, baren sonde die hogs, dyepe, verborgen, ewige, godlike
reden van al dat grote, goods, volcomen, ewige, onwandelbare worst Gods,
„tons et clausula." Dose gloriose glorioselic verheven met hogen love, wert
oec hoochlic gepresen van den hogen salighen geesten, die dyepe, hoghe
bescouwers in der verborgentheyt der verwandelbaerheyt der overster waerheyt, in then dat die enige, ewighe geest des vaders ends des soens, God
selve, eeweltjck behaachde, dat gedeilde to vergaderen, to geliken, to vereenigen al geheel dat salve met hem selven in hem ewich God mensch God
mensch volcomen God sonder begin inden beginne onbegripelic volcomen
was, wonderlijc to openbaren to verclaren dye verclaerde, op dat sonder
duysternisse in haer ende doer haer geopenbaert soude werden dat hogs,
dyepe, wonderlike godlike werck dat nyemant wereken en mochte dan God,
dat in haer volbracht was . ')
Met dit proza heeft de celbewoonster bij de Buurkerk to Utrecht,
- want zuster Bertke heeft zich voor haar sterfdag, in 1514, 57 jaar
van de wereld afgealoten gehouden, - kunnen tonen, hoe door 'n
mystieke inleving als 'n wereldverblijdende heuchlikheid bezongen is
kunnen worden, wat blijkens de drie aerate door Dr. De Vooys
uitgegeven verhalen, de gemoederen heeft beziggehouden als 'n tafereel
gehuld in 'n waas van hulpeloze armoede en van barmhartigheid inroepende
bekommernis . Want de opvatting van die tijd gaf aan de verhalen
'n zwaarmoedige tint. Straks ja, als 'et kind door Jozef aan z'n hart
wordt gedrukt, dan daalt de blijdachap de hemel uit ; dan heerst onder
de engelen zulk 'n vreugde dat daer niet nut to sprecken en was",
en 'et J oven der ynghelen gheen ynde nam, omdat wy weer verlost
waren" ; dat "de mensch tot noch toe viant tegen God was maer nu
"de pays al ghemaect is," etc. Maar v66r al die drukke drukte onder
'et hemelenheir, voor dat boodschappen aan de herders en 'et gauw
gesnel tot dc vaderen in 't voorgeborcht der hellen," is 'et toneel to
Betlehem, 'et vernietigen van de Godheid tot 'n ellendig, schreiend,
wichtje voor onze ogen 'n beklagenswaardig en tot tranen toe bewegend
voorval geworden . Wat dat lijden van God-zelf in de koude winternacht, en dat lijden van de Moeder Gods, verjaagd van 't ene huis
naar 't andere, en dat smekend rondwaren van Jozef om 'n geschikte
plaats van ligging voor z'n lieve Maria, dat moot de mensen snijden
door de ziel, opdat ze levendig zullen voelen hoe duur de prijs is
geweest, waarmee God van 't aerate moment bier op aarde af, onze
zondelast heeft gekocht . Lijden zal hij, en om zo ontvankelik mogelik
voor 't Teed to zijn, zal hij teerder en hulpelozer zijn dan alle andere
klenen. Lijden zal hij nochmaals : en de wind zal waaien door de
gaten en de opene wanden . Lijden zal hij weer : daar is geen bed en
geen bank ; de mensen wijzen hen af, Jozef z'n hardheid verwijtende
') b1z . 155 vg .
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om met z'n vrouw in barensnood op rein to durven gaan . Jozef weent, en
zij die 't verhaal hoorden, hebben mee geweend . Maar Loch zijn ze
wenende niet opgestaan in hun gemoed ; en ze zijn in hun gevoel niet
hard en scherp geworden tegen de druk van 'et lot : maar wel hebben
ze beruating geleerd van Maria, en ootmoed en geduld in de uiterste
nood : van haar de moeder Gods, de liefelike de zachtzinnige en Gods
verkorene . . . . Want mists aan haar woord ooit de troost?
"Doen sprack Maria: "O lieve vader, en wilt hier in niet verslagen sun .
Ic heb eenen, daar is deesen nacht bu rusten sat, die mij verwermen sal
van binnen ende van buyten, dat mij noch couwe noch mist hinderen en
sal, maer is ghevoele mun hertte alsoe ghenuchlijck, dat is u dat niet en
soude connen wtghespreeken . . . . Daer ow sut wel to vreede, want God
willet aldus hebben, opdat een yeghelijc eaempel der armmoede daer of
nemen mach. Aldus trooste sij hueren man, die seers met huer begaen was.
Doen as Maria ghegaen in eenen hoeck ende heeft daer op huer knyeen
ghevallen. Ende huer meeghdelijcke handekens to gaeder gheleet, huer
ogen ten hemel warts ghesleghen ends heeft aldus ghesproken : "O almachtich God, waer om hebdu mg vercoren, u arm dienstmaecht?" Och, eu
gaf huer doen soe vurichlijck tot God 1 Huer aenschijn wert alsoe blinckende,
alsoe claer ale die sonne. Joseph, dit merckende al aen, hu lach ock in
sun gebet ende riep "O Hear, ontfermt u mijnder doer u toecomende
wonder I"
Soe ex hij voert ghecomen als eon bruygoem wt sijnder slaepcaemer wt
suns moeders lichaem, besloeten blijvende, geluc die sonne doert ghelas
achijnt al bljvet gheheel, ende lach soe voer sunder moeder echoet opter
erden ends weende soo bitterlijc, ale wij allen gedaen hebben .
0 suete kindeken, waer om weende ends sut droove? Olacen, a, a, a!
Och Adam, wat hebdu ghedaen, dat is om u misdaet aldus hier liggen
moot?" Och, het was alsoe teederen kindeken, dat maer eon vierendeel
lank en was ende dru vingeren breet, ends sun voetkena waren maer twos
leekens van eenen vingher lank, ende lath ende beefde van grooten couwen,
want het was al soe couwen nacht, dat die suete traenkens op sun wanghen
vroosen. Och, het rijmde soe seers! Och, doen Maria hem each liggen
in die grote couwe ende dat hg lach en spertelde, ale oft hg gheerne
bij huer gheweest hadde, och, su en dorste hem niet aan tasten . Och,
doen Maria hueren sone daer soe each liggen, die deer soe genuechlijck
was ende sonder pijne van huer geboren was, soe was su soe blijdel
Maer su bekende, dat huer hear ende huer God was, soe en dorste su hem
metten iersten niet son tasten . Och, doen sij each dat ho we seer weende
ende wierp alle twee sun clijn handekens nae huer, al oft hij nae huer
hadden willen reyken, doen en cost sij huer niet laugher ghelijen . Soe nam
sij hem woe vrindelijck op vander erden met groote reverencien ende Overt
bitterlijc met hem weenende. "O heere" seyde sij, "waer toe sijdij ghecomen?
0 mijn God, waer toe hebdij u ghegeven, aldus naect to ghecomen in
dezer bedruckter weerlt? 0 Have heere, ghu sift mu soe willecommen,
o mijjn Godl 0 willecome, mijn lieve sone . Ick dank u, dat ghij u ghe-
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werdicht hebt, tot one to comen, niet om ons to verdoemen, maer om one
to verlossen ." ')
In 'et kindergeschrei ligt voor de gelovigen de voorbestemming voor
de passie. Niet voor niet staat op de gekleurde houtsnede, die 'et
handschrift versiert, rechts van de groep der aanbiddende herders om
't kind geknield, een kruis waaraan de lijdende Christus hangt . De
middernachtelike hemel boven Betlehems stal wordt versomberd door
de schaduwen van Golgotha's kruis.
Bij 'et lezen van de hier besproken verhalen zal men opmerken dat
de verschillende voorstellingen van de plaats der geboorte in hoofdzaak
zijn terug to brengen tot 'n open stal (ook 'n doorgang of open huis)
en 'n spelonk in 'n berg . We zien er ook nit dat men bij 'et uitwerken van de vage gegevens, die de Evangelien verstrekten, zich
vooral toelegde om de diepste armoede van do tijdelike stalbewoners
to laten uitkomen . "Wat sueken wij, arm wormen ende slijck der erden,
„rijcdommen, daer die coninghinne des hemels endq een vrouwe der
"weerlt see arm heeft geweestl" In 't volkslied best 'et dan ook : Dat
"huis dat hadde so menich gat ; ' in 't Bonaventura-Ludolphiaanse Leven
van Jezus is de stal "een ghemeyn huys, dat boven niet overdect en
,was, daer de monsoon to sitten plagen in ledegen tijden om tijtkor„tinge ende om locht to rapen" ; in 'tBrugse handschrift is, in overeenstemming wat 'et lied en met do voorstelling in Memlinc a Aan .
bidding der drie koningen", haer herberge seer coudt ende al vul
"gaten ende ne vinden deer noch vier nog hout" . Bij Mande evenwel
vinden we 'n soort van overgang : "een open huys aen eenen berg
van steenen", terwijl we bij 'n andere schrijver der M .E ., bij onze
Boendale namelik, ontmoeten wat ook 'et Protevangelium Jaoobi one
geeft : 'n spelonk, waarin Maria door Jozef geleid wordt, waar 'n geroepen vroedvrouw bijstand verleent en de wereld van 'et ~ wonder der
geboorte getuigt, terwiji de Heiland z'n komst aankondigt door 'n
helder schijnsel, dat heel de grot verlicht en dat hoe langer hoe meer
in sterkte toeneemt. Maar hoe komt 'et flu dat Maerlant b .v . in z'n
Bijmbijbel zich aan de eerste voorstelling houdt :
in enen ghemeenen dorganc,
Tusschen II husen, to maten lane,
Daer I decsel boven was,
Ends daer poorters in plaghen, alsict las,
Dor hitte or dor dachoortinghe
Comen spreken onderlinghe . 1 )
') blz . 143 vlg . ') Rijmbijbel, uitg. David ; vs . 21239 vgg .
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en hoe blijft Boendale b .v. bij de duistere spelonk die door 'a Goddelik
licht wordt bestraald . Dadelik voegen we er bij dat al die varierende
vooratellingen ook later terugkomen : Memlinc (te Brugge) geeft 'n
open stal waar 'n koude scherpe wind door waait ; van der Goes (to
Florence) geeft 'n tafereel van glans en aanbidding, waar scharen van
hemellingen met de knielende engelen en herders de Heiland eer bewijzen en 'et denkbeeld van 'n stal slechts zwak door de nauweliks
zichtbare os en ezel wordt aangeduid ; evenzo geeft van de Italiaanse
meesters Filippino Lippi (in de Aanbidding der drie koningen, to
Florence) 'n geImprovieseerd afdak tegen 'n verbrokkelde muur ergens
op de ruimte, waarbij de ternauwerdood merkbare koppen der dieren
't denkbeeld van 'n stal moeten oproepen, terwijl Boticelli (ook to
Florence,) z'n afdak, dat ondertussen in 't geheel niet san 'n stal doet
denken, binnen 'n bebouwd terrein tussen de huizen plaatet en zich
dus eerder aan 'n „doorgang" of iets dergelijks houdt . Blijkbaar hebben
we hier to doen met twee aan 'tWesten overgebrachte overleveringen ;
die van 'n stal, welke z'n herkomst vindt in de Apostel-berichten,
en die van 'n g r o t die z'n oorsprong neemt uit 'n apokrief evangelie
met name dat van Jacobus. En dat 'n schrijver ale Boendale, blijkbaar
steunende op 't Protevangelium, evenzeer ale Mande, - aan dit hoewel
apokrief bericht de voorkeur heeft gegeven boven 'et voor echt verklaarde, kan, daargelaten de bekoring van 'et verleidelike Licht, en do
zucht near tekenende trek}es, ale van de vroedvrouw, die in hun gedetailleerdheid voor de waarheid van 't hartverheffende feit moesten
pleiten, - z'n grond ook hebben gehad in de legenden die de pelgrims nit 't Oosten meebrachten omtrent de plaats en de omstandigheden van Christus geboorte. Te Betlehem konden vrijwel de eerste
bedevaartgangers, die uit deze streken de gewijde plaatsen bezochten
reeds afdalen langs de wenteltrap in de diepte onder 'et hoofdaltaar
van de door Justinianus gestichte kerk der Heilige Geboorte, en thuis
gekomen vertellen aan de aandachtige toehoorders van de pracht
der wanden en de tekenen op de vloer, fantasties verlicht door 'et
sohijnsel der heilige altoosbrandende lampen .
J . Koop .&ws.

GEDICHTEN VAN P. C. HOOFT UITGEGEVEN
DOOR DR. F. A. STOETT.

De groote verdienste van Leendertz, toen hij nu ruim 25 jaar
geleden zijn uitgave van Hooft's gedichten voltooide, lag daarin,
dat hij de eerste was, die een werkelijk wetenschappelijk bewerkte
uitgaaf van een onzer dichters nit de 17de eeuw leverde. Van
Lennep was wel al met zijn Vondel-editie voorgegaan, maar, al
most de onverdroten werkzaamheid, daaraan ten koste gelegd,
dankbaar worden erkend, en al is de al to zeer veroordeelende
kritiek van vroeger heel wat zachter geworden, nu men meer en
meer heeft leeren inzien, hoe groote moeilijkheden in dit geval
• overwinnen waren, voor echt wetenschappelijk work zal niemand
de groote uitgave van Vondel meer houden, en trots al wat or
sinds gevolgd is, we wachten nog altijd met verlangen op een
completen Vondel, die eon behoorlijk figuur maakt naast Leendertz' Hooft .
Van Leendertz's editie ligt nu do tweede druk voltooid voor
ons. Uiterlijk is Hooft er inderdaad heel wat op vooruitgegaan .
Hoeveel royaler en deftiger doet zich doze tweeds druk voor, hoe
kan men het hem aanzien, dat de uitgever gegronde hoop meent
• hebben, niet it to lang met groote stapels exemplaren verlegen
• zullen zitten . Hooft, de meest moderne onzer zeventiendeeeuwsche dichters, leent zich tot zulk een uitgave, hij heeft nog
kans op eon zekere mate van populariteit, bij eon deel van onze
tijdgenooten althans, waarop we zelfs voor Vondel on zeker voor
Huygens niet mogen hopen . Van den laatsten bezitten we sedert
eenige jaren een uiterst volledige en met buitengewone zorg voorbereide uitgave. Maar Huijgens is zoo overvloedig, zoo ontzettend
spraakzaam, en, hij met zijn ijzersterk hoofd, zoo vermoeiend
druk, maar vooral ook, hij is zoo heel veal minder artistiek, dat
Dr. Worp's moeilijke taak vrij wat minder dankbaar is geweest
dat die van Dr . Stoett .
Veel heeft Stoett bij dezen nieuwen druk onveranderd kunnen
T.sL.XI.
6
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laten . In hoofdzaak had Leendertz het work goed gedaan near
vaste beginselen, consequent toegepast . Het mag vertraagd zijn
door den ongelukkigen brand, waarvan bet Voorberigt" in Deel
II spreekt, en misschien zijn sommige onnauwkeurigheden ook
daaraan to wijten, maar bij de resultaten zijner nasporingen en
ook bij de verklaringen, die hij van den tekst geeft, kan men
zich in 't algemeen gerust neerleggen, al heeft Stoett, dank zij ook
den vooruitgang onzer kennis der oudere teal, in die laatste meermalen verbeteringen aangebracht . De veranderingen in den tekst
berusten op verschil van inzicht : we komen daarop natuurlijk terug .
Behouden is in de eerste plaats de rangschikking der gedichten.
Zuiver chronologisch is die in zooverre niet, dat de dramatische
werken afzonderlijk in het tweeds deel zijn bijeengebracht . Ik
geloof niet, dat iemand tegen deze regeling bezwaar kan hebben,
Noch bij Vondel noch bij Huygens zijn de uitgevers aldus to
work gedaan, maar bet zou bij die twee ook heel wat moeilijker
zijn geweest, een dergelijke scheiding to maken tusschen grootere
Hooft's dichterlijke nalatenschap is, in
en kleinere gedichten .
vergelijking met wat die twee hebben geleverd, echter klein to
noemen, en we kunnen, indien bet noodig is, het tiental spelen
gemakkelijk in gedachten elk zijn plaats tusschen de kleinere
gedichten aanwijzen . En we winnen er door, dat we altijd terstond weten in welk deel we een bepaald versje of een bepaald
soort gedichten moeten zoeken, en . . . . we kunnen bet tweeds
deel over 't algemeen wat meer zijn rust laten, 't zij met alien eerbied
voor den Warenar gezegd. Dat ook de chronologische volgorde
zoo goed als niet veranderd is in dezen tweeden druk, is niet
alleen aan Leendertz' nauwkeurige studie to danken . Betrekkelijk
heeft Hooft one bet rangeohikken zijner gedichten, zoowel ale het
vaststellen van den teket gemakkelijk gemaakt door de uitnemende
zorg, die hij en de zijnen voor zijn handschriften hebben gedragen .
Er blijven wel chronologieche moeilijkheden op to lossen, maar
die zijn toch heel wat minder bezwaarlijk dan bijvoorbeeld bij
mannen ale Vondel en Bredero .
Toch is bet niet altijd zoo eenvoudig het juiste jaar, waarin een
gedicht is geschreven, vast to stellen . De beer Stoett heeft ook daar
over geen nieuws geleverd . Alleen haalt hij met blijkbare instemming
aan (11, 450), wat Dr . A . S . Kok in zijn Van Dichters en Schrijvera over
den ouderdom van Achilles en Polyxena heeft opgemerkt. I) Dr. Kok
maakt daar namelijk (I, 44) uit bet voorkomen in den Achilles van bet
vers :
'k Benij Juppyn ambrooe en nectar niet (vs 1036)
') In Dl. I, 324 is Stoett trouwens nog van oordeel, dat de Achilles
van voor de reis naar Italie is .
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op, dat de Achilles nil de Italiaansche reis geschreven of in elk
geval herzien en gewijzigd is . Immers, zegt hij, deze regel werd
door een „Florentijn van de Academie der Builkist" als devies
gekozen en Hooft toont in een brief van het jaar 36 aan Justus
Baak, dat hij met de anecdote van then lustigen Florentijnschen
litterator bekend was. En aangezien hij die kennis moeilijk elders
dan in Italie zelf kan hebben opgedaan, kan de versregel eerst
na de reis daarheen in den Achilles zijn gekomen . Deze redeneering is echter alles behalve overtuigend . Want Hooft kan bet
vers immers even goed aan Petrarca zelf hebben ontleend ale aan
den bewusten Florentijn van de Builkist. Of liever, het is bijna
ondenkbaar, dat hij het aan den laatsten zou hebben ontleend,
want niemand zal in een ernstig bedoeld gedicht, - en Achilles
is in zijn vreugde over Polyxena's wederliefde hoogst ernstig een regel gebruiken, die hij alleen ale parodie heeft leeren kennen .
Eerder zou men kunnen vermoeden, dat Hooft, nadat hij in
Italie den regel zoo had hooren parodieeren, hem niet meer in
zijn tragedie zou hebben ingelascht, al had hij hem ook vroeger
reeds uit Petrarca leeren kennen . In elk geval zou men om aan
de redeneering van Dr . Kok gewicht to hechten, moeten aannemen,
dat Hooft voor zijn Italiaansche reis nog geen studie van Italiaanache dichters had gemaakt . Want heeft hij dat wel, dan kan
ook nit den aan de Italianen ontleenden bouw van de rei van
421 vlg. nets worden bewezen . Nemen we daarentegen aan, dat
Hooft voor zijn reis near Italie nog to jong was om ook maar
eenigszins met Italiaansche dichters vertrouwd to zijn, dan zitten
we wel wat verlegen met het eerste sonnet dat bij volgens de
uitgave heeft gemaakt (Dl. I, 1 .) en dat een vertaling van een
sonnet van Petrarca is. Hij zal dan ook dat of na de reis of
tijdens de reis moeten hebben gesohreven . Onmogelijk is dat zeker
niet. Ook zal ik niet beweren, dat we recht hebben den Achilles
ale stellig voor de Italiaansche reis geschreven to beschouwen, ik
wilde alleen aantoonen dat Dr. Koks bewijzen voor het tegendeel
zwak ziju .
Dat de scheiding tusschen Tafelspelen en Tooneelspelen door
Stoett is gebandhaafd, spijt me . Ik begrijp niet, waarom men
alle spelen niet eenvoudig near tijdsorde zou plaatsen : Achilles en
Polyxena zou dan in elk geval het eerste staan . De nu gevolgde
orde zal wel een overblijfeel zijn uit vroegere uitgaven, toen men
ook de andere gedichten soort bij soort placht to schikken . Ben
heel gemak zou het eindelijk zijn geweest, wanneer men, zooals
in Worp's Huygens, bovenaan de pagina het jaar vond, waarin
de daarop staande gedichten geschreven zijn . Maar ik erken,
mooi staat dat niet . En Stoett stond nu eenmaal voor de taak

84

E . T. Kuiper

een editie to leveren, die zoowel voor den vakman als voor den
belangstellenden leek geschikt zou wezen.
Niet alleen wat aangaat de chronologie ook in vale andere opzichten heeft Stoett in het eens door Leendertz verrichte geen veranderingen gebracht. Hot book begint dan ook met de oude
inleiding van L. Terecht : wat daarin wordt meegedeeld is in
hoofdzaak nog juist en wat er in onjuist was gebleken of veranderd
was, heeft St . in de noten verbeterd of aangevuld . 1) Nieuwe
vondsten en wat hij verder noodig achtte mee to deelen geeft
Stoett in een Inleiding voor den tweeden druk . Enkele opgaven zijn
door deze wijze van doen nu wel wat verepreid, zoo hebben we
nu bijvoorbeeld geen aaneengeschakelde opnoeming meer van de
drukken, waarin liedjes van Hooft voorkomen, maar groot is dat
bezwaar niet en bij de spelen vervalt het geheel door de welkome
opgave van drukken, die men voor ieder der stukken afzonderlijk
vindt.
Wie na het voorgaande meent, dat het verschil tusschen den
eersten en den tweeden druk der Gedichten van Hooft klein moet
zijn, vergist zich . Ret onderscheid is integendeel belangrijk. We
kunnen in hoofdzaak de volgende verschilpunten constateeren :
1. De tekst wijkt nu en dan bij Stoett van die van den eersten
druk af, 't zij ten gevolge van een ander gebruik, dat van het
voornaamste ha. is gemaakt, 't zij tengevolge van het vinden van
nieuwe hss of drukken .
2. De literair-historische aanteekeningen zijn belangrijk uitgebreid .
3. De verklarende aanteekeningen zijn vermeerderd en, waar
noodig, gewijzigd .
Hot eerste punt is het belangrijkst. Leendertz en Stoett namelijk
volgen in het gebruik van het verreweg voornaamste he . een
geheel verschillende wijze van doen . Dit zoogenaamde he. A is
eigenlijk een verzameling van door den dichter zelf geschreven
manuscripten, waarvan de rijmkladboeken, zooals Hooft ze zelf
noemt, voor de kwestie, waarover wij nu gaan spreken, de belangrijkste zijn . Belangstellenden vinden de beschrijving van dit
gewichtig document in L's inleiding ( blz. VI vlg.). In het gebruiken
van het he. gaat L . aldus to werk . Bij de meeste gedichten vindt
hij vrij wat doorhalingen en veranderingen, want Hooft was niet
') Enkele kleinigheden zijn daarbij over 't hoofd gezien . Zoo de foutieve
aanhaling op b1z . XV, waar niet de 2e regel van het 2e couplet van Psalm
104, maar van het l0e bedoeld wordt . In de noot op b1z. IX had wel even
mogen worden opgemerkt dat de oudet bekende druk van den Schijnheilagh,
niet meer die van 1638 maar een van 1624 is .
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licht met zijn eigen werk tevreden . Hij tracht nu met zekerheid
uit to maken welke lezing de dichter in den tijd, toen hij het
gedicht maakte, ten slotte de bests vond . Veranderingen, waarvan
hij kon nagaan, of meende to kunnen aannemen, dat ze van
aanmerkelijjk lateren datum waren, neemt hij in den tekst niet
op . Gewoonlijk trouwens, meent hij, waren die latere veranderingen geen verbeteringen. Stoett daarentegen redeneert ongeveer
aldus: ,niet wIj hebben nit to maken, welke lezing ons het mooist
voorkomt , maar we hebben one neer to leggen bij hat oordeel van
den dichter. Heeft hij gemeend, dat iota, wat hij in een gedicht
had geschreven, minder juist of minder mooi of om een andere
reden verwerpelijk is, dan mogen wij niet wijzer willen zijn dan hij ."
Dit verschil van inzicht is van groot belang. Hot vraagstuk is,
geloof ik, gewichtig genoeg, om het wat uitvoeriger to behandelen
Ik begin met de overtuiging nit to spreken, dat Stoett's redeneering
misschien veel voor moge hebben, maar dat de wijze, waarop hij
zijn beginsel heeft toegepast, verwerpelijk is . Ik ga daarbij niet
of op den eersten indruk. Veranderingen in gedichten maken
op iemand, die ze in hun vroegere gedaante heeft leeren genieten,
natuurlijk geen aangenamen indruk . Ale je vaak en altijd met
welgevallen gelezen hebt : 0 Venus, die hebt yders hart in harden,
dan word je wat wrevelig, wanneer je in plaats daarvan krijgt :
Heilighe Venus, die 't roer houdt aller harem. Ieder die het kostelijk versje kent (L . 168, St. 158) probeer het met al die vervormde
versregels daarin in de nieuwe uitgave . Intusschen dat gevoel van
onbehagen, ofechoon dan natuurlijk als men iets, dat men lang gekend
heeft, veranderd vindt, kan hoegenaamd geen gewicht in de
schaal leggen . Maar ik zal trachten ann to toonen, dat de weg,
then Stoett gevolgd heeft, tot tegenstrijdigheden en inconsequentien
leidt.
De rangschikking der verzen in deze uitgave is chronologisch .
Waarom? In de eerste plaats zeker wel om den ontwikkelingsgang van den dichter to kunnen volgen en to kunnen nagaan,
hoe hij in zijn verschillende perioden dacht en hoe hij zijn gedachten uitdrukte. En nu is het toch wel duidelijk, dat wanner
wij in gedichten uit eon bepaalde periode veranderingen of soma
wel geheel nieuwe verzen opnemen nit eon dikwijls aanmerkelijk
later tijdperk, de chronologische volgorde eeu fictie wordt, en we
bovendien, wat erger is, een geheel krijgen, dat zoowel nit een
psyehologisch ale uit een artistiek oogpunt tweeslachtig is .
Op b1z. 22 lezen we het omstreeks 1602 vervaardigde gedichtje :
Ick loos de suchten, die mijn bange borat veretoppen enz .
Bij L. telt dat versje 10 1/, couplet, bij St. 7 coupletten . Bovendien zijn de laatste twee daarvan geheel verechillend van wat wij
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bij L. lezen . De op vs. 20 nog volgende 22 verzen waren namelijk
in he. A alle geschrapt en op een los blaadje, waarop aan den
anderen kant een brief uit 1633 staat (vgl . L. b1z. 26), zijn de
beide afwijkende coupletten geschreven, door St. opgenomen . Dug
bij hem zijn de eerste vijf coupletten van dit vereje nit het jaar
1602, de laatste twee van meer dan dertig jaar later, toen Hooft
zijn gedichten voor de groote uitgave van 1636 aan zijn toenmalige
opvatting van taal, versificatie en poezie toetste . Natuurlijk was
die opvatting in al die jaren nog al wat veranderd. Aan een
zaak, die, zoo men wil, van weinig belang is, maar door Hooft
toch altijd ale nog al belangrijk werd behandeld, kan men gemakkelijk merken, dat het gedicht nu uit ongelijksoortige stukken
is samengeeteld, namelijk aan de spelling, b ijv . in het oude vs .
20 : ryck in bet nieuwe vs. 25 hemelryk, in het oude vs. 1 suchten
in het nieuwe vs. 28 zuchten (vgl. Inl. XLVI) .
Een tweede voorbeeld van een verandering in den tekst, waarvan we ongeveer den tijd kunnen vaststellen . Door Stoett niet
in den teket opgenomen is ook een couplet van het gedicht op
b1z . 25 :

Indien het clagen can versachten d'ongenade
en wel dat, hetwelk bij L. het zesde is . Natuurlijk neemt hij het
niet op, want het was in A doorgeschrapt. Maar wanner? Aangezien de verzen nog in den derden druk van den Luathof (van
1607 zie Inl. XV) afgedrukt zijn, maar niet meer in de Emblemata
(van 1611, Inl. XVII) voorkomen, zal Hooft ze wel hebbeu verworpen, toen hij de gedichten voor dat laatste bundeltje uitzocht
en nakeek, due in 1611 . De veroordeelde verzen waren niet mooi,
de dichter had in 1611 gelijk, maar vroeger had hij de regels
toch goed genoeg gevonden . En het ontbreken van het couplet
in het vereje dat in de chronologiach gerangschikte editie op
omstreeks 1602 wordt geplaatst, stelt hem daar nu negen jaar
wijzer voor dan hij toen was .
En hetzelfde geldt, om nog aan een derde voorbeeld to toonen,
hoe veel later de wijzingen gewoonlijk zijn gemaakt dan het oorspronkelijk gedicht, van de veranderingen in de Mommery II, 4,
25 vlg. De wijzigingen zijn weinig beduidend in het weinig beduidend stuk, maar waarom ze opgenomen, ale wij weten, dat
het spel in 1602 is geschreven en de tekst nog in de Emblemata
(1611) in den ouden vorm is afgedrukt . (Ook nog in den tweeden
druk der Emblemata, 1618?)
Uit de drie gegeven voorbeelden zal wel duidelijk zijn, dat
werkelijk de chronologische volgorde een fictie is geworden : de
Hooft van 1638 staat naast die van 1602 en onmiddelijk volgt
die van 1611 .

Gedichten van P. C . Hooft uitgeg. d . Dr. F. A . Stoett.

87

De gewone oorzaken der tallooze veranderingen door den dichter
aangebracht zijn van aesthetischen of taalkundigen aard . In de
Inleiding van Leendertz LII vlg . kan men vela voorbeelden van
om die redenen gemaakte wijzingen vinden, vooral vale, zeker
verreweg de meerderheid, heeft hij noodig gevonden, omdat hij
vormen, die hij vroeger in zijn eenvoud had gebruikt, later op
taalkundige gronden verwerpelijk achtte . Maar er waren ook wel
eens andere redenen .
Het is wel bekend, dat Hooft, toen zijn eerste vrouw Christina
van Erp gestorven was, eenigen tijd met vrij wat toewijding
het hof heeft gemaakt aan de veel gevrijde Susanna van Baerle .
Tot de aan haar gewijde gedichtjes behoort dat wel wat heel
precieuse (blz. 239) :
Zujver' hebbelijke handtjes
Zinnediefjes, stookebrandtjes,
Die een zieltje, waer ghij Last,
Blijft aan elke vinger vast : enz.
Daarin zijn de regels :
Blixemschutjes, oolyk' ooghjes ;
Helderbrujne lichte loochjes,
Die, met glimpen van uw swart
Tgulden geel der starren tart,
later in de uitgaven vervangen door :
Blixemschutjes, vroolyk' ooghjes ;
Heldere zaffiere loochjes,
Die, met glimpen van uw smalt,
Boven 't goud der starren bralt .
Men hoeft de ongegronde en voldoende weerlegde meening van
Jorissen, die wel wat lichtvaardig door Leendertz werd overgenomen, dat deze verzen daarom zouden zijn gewijzigd, om het
gedicht pasklaar to maken voor Leonora Hellemans, nog niet to
zijn toegedaan, om het toch heel begrijpelijk to vinden, dat de
veranderde omstandighedeu - Susanna was intusschen met Huygens
en Hooft met Leonora getrouwd - het wenschelijk maakten voor
het groote publiek niet al to duidelijk to maken, voor wie het
vereje oorspronkelijk bestemd was geweest . Maar toen het gedichtje uit 's dichters hart kwam, moesten die regels staan, zooals
in de eerste lezing en niet anders. Intusschen in het he. zijn de
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verzen vervangen en Stoett, eenmaal slaafs aan zijn hs . gebonden,
neemt de latere lezing op. En wat is nu duo het geval? Hooft
wordt bier voorgesteld in een verliefde bui eon versje makende op
de mooie brunette, want in de noot staat dat bet aan Susanna
is gericht ; maar hij schijnt onderwijl to vergeten, hoe zijn schoone
er uitziet, althans uit Stoett's uitgave van Hooft zou men opmaken
dat Susanna van Baerle eon jonkvrouw is met zaffiere due diepblauwe oogen . De oplettende, maar argelooze lezer, die natuurlijk
niet zoo heel ijverig in de dan ook niet voor hem bestemde
varianten kijkt, ziet die opvatting niet gelogenstraft in bet
sonnet op blz. 242, waar bet ,krujvend git" van de oorspronkelijke
lezing er ook zorgvuldig is uitgewerkt en door krujfde zijd is
vervangen, maar zeer verbaasd moet hij opkijken, wanneer Clorinde
in wie hij geleerd heeft Susanna to herkennen, op blz. 245 plotsoling optreedt met eon
Yvooren hooft gekroont met ragh van gitte
en met brujn van levendighe kraelen .
Dat Susanna bier haar eigen compleaie behouden heeft, is
Hooft's schuld niet. Toen hij bet vers wilde laten drukken heeft
hij het even good gewijzigd ale de vorige, zooals men bij de aanteekeningen (1, 378) zien kan, maar toevalliger wijze liet hij hot op
bet loose blad, waarop wij bet gedicht in hs . A bezitten, onveranderd .
In dat ,toevalliger wijze" ligt de groote grieve, die ik tegen
Stoett's stelsel van uitgeven heb . Hij geeft aan de verzameling,
die hs. A beet, eon autoriteit, die ze onmogelijk hebben kan. De
tekst then we van de verschillende verzen er in vinden is nu eens
de oudste onveranderd, dan eens eon, waarin Hooft voor de laatste
editie, die hij heeft voorbereid, veranderingen heeft gemaakt, en
eindelijk weer eon, waarin hij heeft gewijzigd voor eon of ander
bundeltje van 1617, of 11 of 15, of voor de eon of andere uitgave
van een tooneelspel. Lang niet alle veranderingen, die hij in den
loop zijner jaren, als hij telkens en telkens weer zijn gedichten
herlas en overdacht, noodig vond, staan er in . En er staan er
wel in, die hij misschien heelemaal niet wenschte aangebracht to
zien, maar eenvoudig in overweging hield . Want wie zal zeggen
aan welk woord of aan welk vers de dichter de voorkeur geeft,
wanneer hij boven of naast het reeds geschrevene iets anders
schrijft, zonder bet vroeger geschrevene to schrappen? En hoe dikwijls
dat bet geval is, kan men in de opgaven der oudere lezingen (II 461
vlg.) zien. Stoett rechtvaardigt zijn wijze van doen (Inl. b1z . LXXI)
met de volgende woorden : „En nu komt hot mij voor, dat wij
bij de uitgave zijner gedichten niet moeten vragen, wat wij zelf
hot mooist vinden, maar wel hoe Hooft, overeenkomstig zijn

Gedcchten van P. C. Hooft uitgeg. d . Dr. F . A . Stoett .

89

smaak en zijne begrippen van metrum en rhythmus wilde, dat
ze gelezen zouden worden" . Good, indien de beer Stoett dat wilds,
dan had hij niet anders to doen gehad dan de gedichten to laten
drukken zooals ze worden gelezen in de editie van 1636, waarvoor
de dichter zijn verzen alle nog eens nauwkeurig heeft nagezien .
Dan zou deze tweede druk zeker nog heel wat meer van den
eersten afwijken . Hot bekende gedichtje Galathea siet den dach
comt aen luidt bij St. nog al verschillend van de lezing er van bij
L., maar in de editie van 36 staat nog heel wat anders (zie I,
334). En voorbeelden van nog radicaler omwerking kan ieder
uit Stoett's uitgave in overvloed opzoeken (1, 362 Op '#winters
endt ; 376 Aan Arbele) .
Ik heb eerst gemeend, toen ik zag dat de uitgever in elk geval
niet 's dichters laatste redactie der verzen gaf, dat hij van zins
was ze in then vorm to geven, then Hooft ten slotte het best had
gevonden, ale hij ze voor 't eerst drukken liet . Vele gedichten zijn
jaren lang in portefeuille gebleven en hebben reeds heel wat veranderingen ondergaan voor de dichter ze waardig vond voor het
publiek to verschijnen. Dat zou de chronologische volgorde ook
wel geen goed hebben gedaan, maar het was ten minste een
consequent stelsel geweest . Maar ook dat bleek me onjuist. De
lezer heeft bet al kunnen bemerken uit wat ik meedeelde omtrent
de tot Susanna van Baerle gerichte verejes, waarvan de eersten
bleken afgedrukt, zooals ze in de uitgaven verschenen, het laatste
zonder den voor den eersten druk gemaakte veranderingen . Uit
mijn andere voorbeelden was het ook al to zien : Ick loos de suchten
is het eerst in de Emblemata (zie I, 337) gedrukt, en daar lezen
we het noch zooals het bij L . noch zooals het bij St. staat.
Indien het claghen can vereachten d' ongenade wordt het eerst in
den Luethof gevonden, en daar, zooals we zagen, ontbrak het
later verworpen couplet nog niet.
Uit de boven aangehaalde woorden van Stoett zou eindelijk ook
nog volgen, dat de voor de uitgave van 1636 door Hooft gewogen
en to licht bevonden gedichten, ook niet meer in onze uitgaven
moesten worden geduld. Waarom wel 's dichters oordeel ten opzichte
van enkele coupletten en niet van geheele gedichten gehonoreerd?
Misschien zouden, in den geest van de editie van 71 (zie Inl . XXXII
vlg.), nog enkele bij die de uitgave van 36 geeft, hebben kunnen
worden gevoegd . Dan hadden we waarschijnlijk een verzameling
naar inhoud en vorm zoo, als Hooft die ten slotte het wenschelijkst
zou hebben gekeurd . Maar aangezien Dr . Stoett due, zooals we
gezien hebben he . A's laatste redactie altijd opneemt, krijgen we
nu een tekst, die some heel oud en soma modern is, en bet gevolg
is dat redactie's en vormen in bonte mengeling door een staan .
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Evenals in de vastatelling van de redactie wijkt Stoett ook van
zijn voorganger of ten opzichte van de spelling van die gedichten,
die, ofschoon in een vroegere periode ontataan, alleen nit een
lateren druk bekend zijn . Leendertz herstelt in die stukken naar
zijn beste weten de oorspronkelijke spelling, Stoett laat ze in den
vorm, waarin hij ze vindt. De zaak is niet van groot belang, en
ik geloof, dat ik voorzichtigheidshalve ook maar liever als Stoett
zou hebben gehandeld, al heeft L. ook met veel studie en nauwkeurige zorg de spelling der verschillende perioden vastgesteld.
Dat we nieuwere spelling ook vinden in de veel later gemaakte
veranderingen, die de laatste uitgever in andere stukken opneemt,
spreekt van zelf.
De grootste verandering heeft in dezen tweeden druk ondergaan
het treurspel Achilles en Polyzena. Leendertz moest zich bij de
uitgave behelpen met een, buiten weten van Hooft, in 1614 uitgekomen druk van dit stuk en van Theseus en Ariadne. Die druk
was slecht. Hooft zelf zegt er van in de voorrede van de Granida
(1I, 147), dat de Achilles voor den dag is gekomen so verkrepelt,
dat (hij) niet so ceel ale een regel tot sijn wil heeft, en Leendertz
beweert (Inl . XIX), dat hij geen andere uitgave van een hollandsch
gedicht kent, zoo vol fouten . Het vinden door Dr . Bolte op de
Koninklijke Bibliotheek to Berlijn van een handschrift, waarin
nevens eenige andere stukken ook tooneelspelen van Hooft stonden
en waarvan Dr . Kalff in het Tijdschrift (XI, 261) verslag heeft
gegeven 1), heeft Stoett in staat gesteld een veal beteren tekst to
leveren . Zoowel Hooft zelf als Leendertz overdrijven wel is waar
een beetje de verwerpelijkheid van de door L . gebruikte uitgave
van 1614, en dat Kalff zelf een bepaald gunstiger indruk van het
stuk heeft gekregen door dit nieuwe hs (Tijdschr . XI, 264), is me
volmaakt onbegrijpelijk . Door Bilderdijk en Leendertz was op tal
van plaatsen de ware lazing nit wat de uitgave van 1614 gaf, opgemaakt . Maar ze hebben veel to veel willen verbeteren . Tallooze
malen komen het Berlijnsche hs . (B) en de uitgave (U) overeen,
') Kalff's gissingen omtrent de herkomat van dit handschrift lijken me
niet heel gelukkig. Hot vermoeden, dat hat in hat bezit zou zijn geweest
van Hooft's vroegere liefde, Brechtje Jana Spieghel, wordt weersproken door
de omstandigheid dat Brechtje al in Januari 1605 gestorven is en or in
hat bewuste he . behalve do Achilles, die van ongeveer 1600 is, ook nog
een afachrift van de Granida wordt gevonden, die pas in Maart 1605 voltooid is. Hot andere argument, dat K. put nit de verandering van boelage
in vryage (in vs . 28) is wel aardig gevonden, maar wanneer men ziet, dat
ook het Anwureus Liedtboek (Stoett I, LXXIII) vryage heeft, begint men
ernatig to twijfelen, of de preuteehe achrijfster van hat he ., indien hat inderdaad een echrijfster was, wel ieta to veranderen zal hebben gehad .
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waar Leendertz een eigen lezing heeft opgenomen, omdat hij, wat
hij in zijn druk vond, onzinnig achtte ; en hij heeft due menigmaal
aan den drukker geweten, wat voor Hooft's rekening komt . Met
dat al de uitgave Is slecht en B is veel beter . Stoett heeft dan
ook hat laatste zoo goed ale geheel gevolgd, bijna zonder notitie
to nemen van U. Het stuk is het nauwelijks waard er al to veel
woorden aan to besteden, maar ik moet toch aantoonen, waarom
ook deze wijze van doen me niet volkomen verdedigbaar voorkomt .
Vooreerst, indien men nu eenmaal - het nut staat dikwijls
lang niet in rechtstreeksche verhouding tot al het vermoeiend
gepeuter, dat er bij to pas komt - een lijst van varianten geeft
voor andere gedichten nit allerlei, ook minderwaardige, drukken,
waarom dan niet de varianten uit U opgenomen? En ten tweede,
indien men toch al genoodzaakt is sommige in B ontbrekende
verzen (568, 1166, 1205) uit U op to nemen, en indien men een
enkele maal bij een blijkbaar bedorven, geheel onbruikbare lezing
in B, U to hulp heeft moeten roepen (1526, 1639, 1782), waarom
dan maar niet liever een stap verder gegaan en een lezing van
het stuk samengesteld door het baste nit B en U to kiezen.
Want ook B is volstrekt niet onberispelijk. Er zijn plaatsen,
waar U en B blijkbaar gemeenschappelijke fouten hebben . In vs .
1278 zegt Ajax (in U en B) :
Mijn vader Telamon heeft Troyen helpen winnen
En voer met Hercules omt guklen vliea to vinnen .
Omdat er z66 iets stond, dat onjuist was, en omdat het Latijn
van Ovidius, dat hier wordt vertaald, heeft (Metam XIII, 23) :
Moenia qui forti Tr&jana sub Hercule cepit
Litoraque intravit Pagasaea Colcha carina,
bracht L. de woorden met Hercules in het tweede vers naar voren,
en ik geloof, dat het zoo inderdaad wezen moat .
In vs . 1449 staat onverklaarbaar in B en U :
het wapen dat mij dede
Achilles vinden eerst eysch ick does wapens made .
Ovidius heeft Met XIII, 179 : illie haec armis . . . . arma peto,
en L . veranderde, alweer m . L terecht, met 't wapen.
Zie verder 550, 730, 1158.
Ik geef nu ale voorbeelden nog eenige plaatsen, waar U's lezing
had moeten gekozen worden, naar het mij voorkomt, in plaats van B's :
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314 Uit U v66r alleen, Ghij in to voegen . Lees met U in 916
eene schoone vrou voor deer sch vr, in 1174 minnesmert voor mijnen
smert, in 1206 Dat ick voor Dan ickt, in 1258 hij voor ghij (Ovid
1. 1 . 7 : dubitavit), 1328 verweet voor verwijt (Ovid 1 . 1. 69 exprobavit)
1469 zendt men voor zandt men (Ovid 193 mittor), 1708 be8at voor
besit enz.
Ik last het Berlijnsche handschrift verder rusten . Bij een
vluchtig vergelijken kwam het me voor, dat het wat Granida
aangaat wel eons oorspronkelijker kon zijn dan het door Stoett
gevolgde afschrift, dat in hs . A. gevonden wordt . Maar't is waar, voor
Stoett zou dat nog Been reden zijn geweest het boven A to verkiezen .
Ben belangrijke en welkome aanwinst zijn in dozen tweeden
druk de door Stoett bijgevoegde vrij uitvoerige literair-historische
aanteekeningen, die bij Leendertz, waar ze onder aan do pagina's
van den tekst staan, wel niet ontbreken, maar van minder beteekenis zijn . Verreweg het uitvoerigst zijn ze bij het eerste deel,
wat een natuurlijk gevolg is van de verdeeling, waardoor in dat
deel de over hot algemeen meer gelezen kleinere gedichten staan,
die bovendien dikwijls aan allerlei bekende of minder bekende
personen zijn gewijd . Dr. Worp heeft er in zijn aankondiging
van dit deel (Museum VII, 262) al op gewezen, dat het verbannen
van de aanteekeningen naar achteren wel wat bezwaarlijk is voor
den studeerende, die dikwijls bovendien nog de varianten moat
raadplegen, die hij achteraan Deel II to zoeken heeft . Maar al
moge dat voor den vakman waar zijn, men wint er dan toch mee
dat de bladzijden van den tekst er wat behagelijker uitzien, en
dat is ook wat. Daar achterin vinden we een inderdaad rijken
schat van bijzonderheden en menige kleine aanwijzing voor hen,
die zich van de een of andere questie wat nauwkeuriger willen op
de hoogte stellen . Lets meer onder aan de pagina ware allicht
hier of daar wenschelijk geweest, omdat hot voor een juister
waardeeren van een vereje, ook voor den gewonen lezer, noodig
kon zijn . Bij hot lezen van het sonnet op b1z . 77 :
Voor 't droev ge gemoedt gesmoort in hooploos leidt,
verhoogt hot de belangstelling, dunkt me, indien men weet, dat
het voor Hooft's latere vrouw Christina van Erp is geschreven, en
dat zij toen nog een meisje van „sweet seventeen" was '). Dat
bij de aanteekeningen in Deel I de bladzijden, waarbij ze behooren
niet staan opgegeven, is een heele last, maar gelukkig is daarvoor
in D. II gezorgd .
') Dr . Stoett zal zeggen : „maar ik ben lang niet zeker, dat D . J . A.
Christina van Erp is ." Inderdaad, hij had zich wat mij betreft zelfs nog
wel wat sterker kunnen uitdrukken, dan hij I, 343, doet .
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Van enkele gedichten had L. reeds vertalingen meegedeeld,
St . heeft daar eenige bijgevoegd. Er zouden, vooral uit vroegeren
tijd, zeker nog wel moor to vinden zijn geweest, maar ik zou niet
durven zeggen, dat hot de moeite loonen zou, ze to zoeken en of
to drukken . Vergeten is blijkbaar mededeeling to doen van de
vertaling in hot Engelsch van het sonnet op Hugo De Groot
(1, 151) door Edmund Gosse, denzelfden, die een deel der rei uit
den Achilles (vs. 429 vlg, zie II, 449) zoo handig tot een Engelsch
sonnet heeft omgewerkt, in Warringtons Sonnets o f Europe. Belangstellende lezers kunnen het ook in het Tijdachrift VIII, 157 vinden,
waar Dr . Kok het bespreekt. Ze kunnen dan opmerken, dat
Opitz met zijn Leit8ternen meines Haupts (zie I, 336) niet de eenige
is geweest, die de vrijheid heeft genomen Hollandsche gedichten
to vertalen zonder ze voldoende to verstaan . Weldighe ziel, zegt
Hooft
Vermoghend' wt to br&n, in dierbaar dicht,
Wat raedt oft recht oyt God oft menechen 8praecken :
Sulz Hollandt ooght, ale zeeman op een baecken
In atarlooa weer, op uw verheven licht : enz.
De Engelschman moist blijkbaar niet wat dat ooght toch beteekende, en ook 8ulx, dat zoodat beduidt, was hem allesbehalve
holder en hij maakte er van :
Thou art the eye of Holland; when storm rings
In atarleas weather, thou dolt lift they lightl
Nu, oog en oogt, 't scheelt maar 66n letter, en er staat nu wel
heel wat anders dan bij Hooft, en er is wel niet heel veel verband
in deze twee Engelsche regels, maar op 't laatst wordt toch licht
verheven, en we kunnen due tevreden zijn . 1) Om billijk to zijn,
moet ik erkennen, dat de overige regels lang niet kwaad zijn
weergegeven .
Ook over navolging van Hooft door de latere dichters, vooral
') Een niet onvermakelijk voorbeeld van een dergelijke vertaling op den
klank of vond ik eens in een tijdachrift, Niederl. Museum, Mag . fwr Geech .
etc. in den Niederl ., Carlsruhe 1837, II, 61, waar Bredero's bekende : De
minne, die in mijn hartje leyt ward weergegeven met : Die minne von der
mir dab Herz 8o weh, Sie wird nicht enden noch aterben . Dat leyt had in
minnedichtjes son to bekenden klank voor den Duitecher, om to kunnen
denken, dat er iets andera zou kunnen zijn bedoeld dan iets, wat met wee
en lijden in verband moeat staan .
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door Broeckbuyzen, zou zeker nog wel meer to zeggen zijn, dan
de aanteekeningen (zie I, 340, 360) geven . Enkele sonnetten van
den laatste zijn soma bijna - neem bijvoorbeeld dat beroemde

In over Rynze lugt, bij daken onbekend mozaiekwerk van Hooftsche reminiscensen . Vcrgelijk maar eens
den regel : En tobt den tragen tijd met arbeid aan zijn end, met
dien in het sonnet Geswinde grijsart (H . 1, 98) : en tob de lange
daeghen Met arbeit avontwaert8 . Maar het is mijn bedoeling niet,
dat bet to verwachten of ook maar to wenschen zou zijn, dat de
uitgever veal opmerkingen in then geest had gemaakt. In tegendeel, bet zou den omvang van het book noodeloos hebben vergroot ;
ecr zou ik des noods wel wat van then aard, de latijnsche paraphrase's bijv ., hebben willen missen .
Hen niet oninteressant studietje wijdt Stoett nog aan de omwerking van den veel besproken brief uit Florence . Met zijn
meening, dat die omwerking niet van Hooft zelf kan zijn, voel
ik veel neiging me to vereenigen . Dat Brandt nu juist weer de
schuldige moet zijn, komt me minder bewezen voor . De schrijver
geeft het dan ook maar als een gissing, en ik moet erkennen,
onmogelijk is het niet . Jammer dat Potgieter nog niet met den
twijfel aangaande Hooft's auteurschap in dezen heeft mogen bekend zijn, hij had zich dan althans iets minder to bedroeven
gehad over Hooft's gebrek aan vrijheidsliefde of bet afsterven
daarvan bij hem, zooals dat uit sommige veranderingen in den
brief scheen to blijken (zie de aanteek . op Florence, Poezie I, 344).
Ben ding, dat tot deze rubriek, de literair-historische aanteekeningen, kan worden gerekend, mis ik noode . Het is een lijst
van de in de gedichten van Hooft besproken of genoemde tijdgenooten met aanwijzing van de plaats, waar ze voorkomen . In
Worp's Huygen8 heeft zoo'n lijst me al herhaaldelijk goede diensten
bewezen en voor Hooft ware ze heel wat gemakkelijker samen
to stellen geweest. En eindelijk mag ik niet van deze rubriek
afstappen zonder dankbaar to wijzen op de opgave achter Deel I
van de Wijzen en melodieen . Men vindt daar aangegeven, waaraan
de versregels, die ale wijze boven de liedjes staan zijn ontleend
en gewoonlijk ook, waar men de melodie zelf moet zoeken . Hen
work van veel zweets, daar kan men zeker van zijn .
Over de aanteekeningen, althans in Deel I, heb ik vroeger in
dit Tijdschrift (X . 267 vlg.) al het een en ander gezegd . Ik zal
daze bespreking eindigen met nog een paar opmerkingen aangaande
naar mijn meaning niet geheel juist verklaarde plaatsen of woorden
bij hat vroeger geschrevene to voegen.
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1, 21, 14.

Doch nau en is sij niet, gelijck het 8chijnt van buiten,
Maer wijt en woest genoech on alles in to slut ten,
Daer rich mijn wufte siel soo ver in heeft verdwaelt.
Wuft wordt door Stoett verklaard met dartel, zorgeloos. Ongetwijfeld heeft bet woord in de zeventiende eeuw meermalen daze
van ons gewoon gebruik afwijkende, gunstige beteekenis : Vondel
zegt van zijn gestorven ,dochterken", dat bet waft en onbestuurd
De vreugd was van de buurt. Maar meer op den voorgrond treedt
hier de oorspronkelijke beteekenis van zwervende, rondfladderende,
die ook in de aanhaling nit Vondel nog niet verdwenen is. Hot
verband met bet wijde en woeste en bet verdwalen maakt duidelijk
dat dat de bedoeling moat zijn ; de beteekenis is due : mijn ronddolende
ziel . Hot woord wordt in een dergelijke beteekenis gebruikt II
122, 641 ; 127, 835. Vondel (uitg . Thijm-Unger) IT 358, 96 ; 373,
622 ; 396, 1442 III 52, 135 ; 379, 7 .
71, 13

U erachten, die nog glis8en
Door 't merreeh in 't gebeent,
Soud irk niet willen missen
Om 's daegeraets gesteent.

St. verklaart bet laatste vers met de zon . Is 'a dageraads gesteente daar niet een uiterst gezochte omschrijving voor? Zou
bet niet eenvoudiger zijn to verklarrn : de edelgesteenten van bet
Oosten?
127, 7.

Indien ghij naespeurt op hat vel
Den hujt des tijds, met droncken ooghen,
Ghij vint er uw beeoom8le wet,
Om hart en hars8en wt to dtooghen :

Den bujt des tijds ; L . en St . verklaren beiden : wet de tijd weggenomen heeft, de teekenen van bet veranderen . In dat geval
zie ik geen enkele reden voor bet droncken zijn der ooghen, en
krijgt de derde regel een eenigszins comische beteekenis . De bedoeling is natuurlijk : datgene, wat toch de buit des tijds worden
moot m . a. w. hat uiterlijke schoon, waarvan ook vs . 20 spreekt .
172, 13.

Wanneer sal u, eens lieviust bevangen

De maat eisoht nog een lettergreep, en we zullen duo bet in
A geschrapte een dienen op to nemen. Hooft heeft or waarschijnlijk
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iets anders voor in de plaats willen zetten, maar hij heeft het
vergeten . Bezwaar zal St. er wel niet tegen hebben, want op
blz. 175, vs. 10 Is rechtevoort op sijn quixte to vrijen voegt hij zelf
het woordje to in .
II, 34, 58 .

En leerre niet tot hwn geneughte paeren,
Gelijk de 81ingerliefd,

St . alingerliefd : hartstocht. Ik begrijp niet goad, hoe de zin
dan to verklaren is . We zullen hier veeleer met het adjectivum
to maken hebben, dat ,wispelturig in de liefde" beteekent. Verg .
het bij Oudemans aangehaalde, in de werken van Brederode III,
474, Ik ben niet slingerliefd noch lwht. Due : leer ze niet alleen
tot wellust to paren, gelijk zij doen, die van de eene liefde naar
de andere fladderen .
173, 698 . Ontijdigh in het ontijdigh koudt omhelsen van den
winter verklaart St. ale krachtig. De beteekenis is onaangenaam,
1a8tig ; het woord is in dezen zin van ontijd in de beteekenis van
eon ongunstigen tijd.
175, 775 .

Sij (de liefde) doet dat vreugd ontepring
In twee verbonden harten,

St. ontepring : opspring. Wel zoo good, dunkt me, to verklaren
met ontsta.
188, 1208.
Scharp 's Uchten gouden Bruin in 't Oosten schittert,
St. geeft geen verklaring . Toch is er gevaar, dat de regel verkeerd zal worden begrepen, en acharp zal worden opgevat ale
duidelijk of iets van then aard . En dat zou Ben onjuisten indruk
geven, want Daifilo wil juist zeggen dat hij zeer vroeg bij de
hand is :
want int west noch niet gedaen 8ijn
De bruin grijnsen van des hemels vrolijck aenschijn,
&harp enz .
De donkere schaduwen hebben den hemel nog niet verlaten, en
de dageraad begint nog maar nauwelijks zich to vertoonen . Want
scharp beteekent hier nauw .
192, 1305 . Hot crychsduyend gray is inderdaad de graminea
hasta de lane van bamboes, waarmee Minerva werd voorgesteld .
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Dat de Grieken in het algemeen speren van bamboesriet gebruikten
is echter onjuist. Wel werden de bamboesstokken uit India om
hun buitengewone lengte geschikt geacht voor wapen van de godin .
209, 1771 .
Lad Goden, het geluck,
In tegendeel van dit, met den voorgaanden druck
Vernoeghen,
St. in tegendeel van dit : van zijn kant. Het is me niet duidelijk,
wat hij daarmee bedoelt . De beteekenis der verzen is, geloof ik :
Laat, Goden, de Fortuin zich, tot tegenwicht van het geluk, dat
me nu ten deel valt, tevreden stellen met het ongeluk, dat we
to voren ondergaan hebben . Geluk wordt eerst genomen in den
zin van Fortuin, maar is bij dit to denken in den zin van
voorspoed.
Ik zou nog wel meer plaatsen kunnen geven, waar mijn opvatting van die van den heer Stoett afwijkt, maar ik zal het hier
maar liever bij laten. To meer, omdat ik natuurlijk alleen van
die spreken zou, waarin ik meen dat zijn verklaring minder juist
is, zonder to wijzen op die gevallen, waarin hij mij een beter
inzicht heeft doen krijgen in plaatsen, die ik vroeger verkeerd
had opgevat. En zoo zou ik dan een verkeerden indruk geven
van mijn oordeel over Dr . Stoett's arbeid. Want juist ten opzichte
van de talrijke en gewoonlijk zorgvuldige tekstverklaringen geloof
ik, mijn vroeger geformuleerde bezwaren daargelaten, dat wij hem
veel dank zijn verschuldigd.
Drukfouten heb ik bijzonder weinig ontmoet . Of de varianten
trouw zijn opgegeven, hob ik niet stelselmatig nagegaan : het was
me, eerl# gezegd, al to zwaar werk. Het zou anders, door Leendertz er bij to vergelijken, wel to doen zijn geweest. Bl. 11 vs. 2
luidt bij St. anders dan bij L . ; die vroegere lezing van het he .
staat echter maar gedeeltelijk opgegeven achter Deel II : dat voor
jonge Cupido, u o Cupido gestaan heeft, vind ik niet. In hetzelfde
versje zijn de ves . 29 vlg . door Hooft later nog al omgewerkt, en
aangezien hij die verandering in zijn rijmkladboek aanteekende,
heeft St. ze aldus opgenomen . Bij de Varianten uit verachillende
drukken, II 474, geeft hij de oude lezing op, zeggende, dat de
verzen zoo ook in den Luathof staan. Aangezien het gedichtje
daarin niet gedrukt is (Inl . XV), zal dat wel Bloemhof moeten
wezen (vgl . Inl . XVI) .
Er stern due vergissingen ik . Ik hoop van harte, dat het er
maar weinig zullen zijn . Want van alien uitgeversarbeid is dat
verzamelen van varianten wel het minst aangename, en dikwijls
niet juist dat, waarvoor men het meest dank oogst .
Leeuwarden, October 1900.
E . T . KUIPER .
T.& L . XI.

7*

LITTERAIRE WETEN8CHAP .

Ik stel mij voor wat, ten slotte, zou geboren zijn, indien Allard
Pierson onder one ware gebleven
Een bloeiend centrum van letterkundige studien, gevestigd aan do
Universiteit van Amsterdam ;
Pierson dat tantrum beheerschend door de macht van zija talent en
en zijn kennis, door zijn artistieke natuur en door de hoogheid van
zijn ideaal ;
naast hem, en onder hem, ambtgenooten en jonge docenten, zich
aan verschillende onderdeelen van die studio wijdend, doceerend de
letterkunde der modern volken, zich voelend dienaren der wetenschap,
geroepen om hun leerlingen in to wijden in do wetenschap beoefening
van bet vak hunner liefde ;
onder die vertegenwoordigers der bijzondere litteraturen ekn, waarom niet Pierson zelf? - meer bijzonder begaafd en toegerust om
to leeren hun onderling verband, bet wederkeerig inwerken van de
eene op de andere, hoofdstukken behandelend uit de „vergelijkende
letterkunde ;''
de litteraire centrum nauw zich aansluitend aan eon kring van
historische studien der moderns talen, - leerstoelen voor de Romaansche,
de Germaansche, de Slavische taalgroep ;
deze „faculteit" van moderne philologie en letterkunde haar wortelen
diep slaande in bet universitaire leven, maar toch niet angstvallig
afsiuitend den weg near de wereld daarbuiten, philologen vormend
door de wetenschappelijkheid van hear methoden, maar ook aan „nietstudenten" bun aandeel gunnend aan den beschavenden invloed van
haar arbeid.
Mocht ooit eon gedaehte ale doze in realiteit worden omgezet, mocht
ooit eon stichting ale de bier beschreven studiegroep aan eon onzer
universiteiten tot stand komen, laat men haar dan plaatsen onder do
hoede van Pierson's nagodachtenis .
Want in z ij n work, in z ij n opvatting, in z ij n streven ligt de kiem
van haar wording besloten.
A . G. VAN HAMEL.

De Gids, Februari 1901 .

KLEINE MEE-DELINGEN OVER BOEKWERKEN.

Boon's Geill . Roman-Bibl.
prijs p. dl . (160-180 b1z.
en 4 p1.) in geilL omslag
30 ct., in prachtb . 60 ct.
Boon's Geill. Novellen-Bibl .
per no . 10 ct.
Bibl. moor Jongens& per no .
f 0.50, geb. f 0.90.
Bibl. poor Mer(jes, per no .
f 0.50, gob. f 0.90 .
Sherlock Holmes Serie, per
no. ing. f 0 .30 .

Liefde in het Oosten. - Daudet,
De Kostwinner. - Bothmer, De
Wraak der Nihilists. - Hill,
Prinses Palitzin . - Haggard, In
Leven en Dood. - Blissett, De
Concert-Directeur. - Lindau, De
Zaakwaarnemer. - Treumann,
Als Misdadiger geboren. - Green,
De Dag der Vergelding. - Conway, Levend of dood. - Theuries,
Gebroken Harten. - Von Weisenthurm, De Vervulde Vloek. Rudolph Stratz, De witte dood . -

De uitgever Boon verwent hot
lezend Publiek in Nederland . Niet
alleen geeft hij eon Bibliotheek,
nit, geillustreerd, voor grote mensen,
maar ook eon aparte voor meisjes,
en eon voor jonges .
Veel er van zijn vertaald uit
andere talen . De uitgever kiest de
boeiendste voor hot Grote Publiek,
voor Dames vooral : dit is eon lot
die hem m. i . toekomt.
Onder doze zijn to noemen :
Lindau, Geen Vertrouwen . Elster, In het Krijgsgewoel. Doyle, Een Godsgericht. - Bruning, Rijke Vrouw . - Von
Eschstruth, Verongelijkt.-Coppbe
De Schuldige. - Chappuis, Ben
Familiedrama. - Savage, Een

Lindau, Een Verleden.
Von Eschstruth, Madeleine.
Prinses Elsa, Liefde. - Corelli,
Jane. - Daudet, Haar offer. Amicis, Een Koningskroon . Duisenberg, De Pleegzoon. Ouida, Onschuldig . - Ohnet,
Een Slachtoffer. - Sardou, De
zwarte Parel . - Morrison, De
Goudataven v . d. Nicobar. - Schonthan, Enfant Terrible. - Conan
Doyle, De Gezagvoerder van de
Poolstar . - Ketelaar Jr., Do
Goudzoeker. - Rider Haggard,
Levend Begraven . - Von Eschstruth, Do Zigeunerin. - Rita,
Onverzonden Brieven . - Robert
Eustache, Tot Zwijgen gebracht. Ouida, De Macht der Doode. -
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Dick Donovan, Toch Gegrepen . Agatha de Haan, Haar blonde
Luitenant. - Walter Besant,
Koning David's Vriend. - Louise
Stratenus, Aan Haarlem's Bron. Reinh. Orrtmann, Een rechterl .
Dwaling. - Sacher Masoch, Russische Liefde. - Conan Doyle,
Zijn Ideaal.-Ohnet, Marguerite
.Deyle, Gered door den Fonograaf. G. W . Fris, Jong Huwelijk . Tesselhoff Jr., Ontsnapt. - Van
Nestor, Een zoon uit Transvaal . L. D . Petit Jr., Contrasten . -

elk wordt verkocht ; om daar naar
de smaak van het grate publiek
in deze to kunnen bepalen . Daartoe
zou 't een kleine bijdrage kunnen
wezen . In 't algemeen worden er
een 4000 van gedrukt, van de
laatste eerie zelfs 't dubbele 1 Wat
lering is hier uit to trekken?
U.
F.

KoNRAD Kocn, Gymn :Prof .
Dr., Die Erziehung sum

Muthe durch Turner, Spiel
Stevens, Op een Rijwiel de
wereld rond. Michaud, Geschiedenis
der kruistochten. Andriessen, De
Noormannen in Amerika . Keller,
Tamboer-Generaal. Cooper, De
laatste der Mohikanen . Andriessen,
De Page van Napoleon. Laurie,
De erfgenaam van Robinson. Brunet, De jonge avonturiers van
Florida.
Therese Hoven, Van Bakvischje
tot Bruid. Evelyn E. Green, Hilda
York . John Habberton, Het kleine
Prinsesje. Agnes Hoifman, Freule
van Wildenfels, Mrs. Molesworth,
Twee zusters. Johanna van Woude,
Van knop tot bloem. Clara Cron,
Een lief gezin .
Sherlock Holmes, Eon Godsgericht .
Avonturen . Detective. Agra Schat.
Grieksche Tolk. Dood . In twee
deelen gebonden a f 1 .25. Meade &
Eustache, De Broedersch v . zeven
Koningen. De Avonturen van
John Bell.
't Zou de moeite waard zijn to
weten hoeveel eksemplaren van

and Sport. Die geistige Seite

der Leibesubungen. Berlin,
R. Gaertner (H . Heyfelder),
1900. 224 S. 8°. M. 4.
,Dass die Leibesubungen nicht
nur fur die korperliche sondern
such fur die geistige Ausbildung
des Willensvermogens in Betracht
kommen, wird von vielen Padagogen
nicht berucksichtigt . Die schwierigste Aufgabe der Erziehung ist
nicht die Ausbildungdes Verstandes,
sondern die Charakterbildung and
die Starknng der Willenskraft . Der
Charakter bildet sich vial mehr
durch das, was wir than, ale durch
das, was wir wissen. Um die Triebe
zu beherrschen, genugen nioht
Kenntnisse, sondern es bedarf eines
kraftigen Willens. Wen die Schule
das Ziel allseitiger Menschenbildung
wirklich erreichen will, so muss
sie sich der Pflege der Leibesubungen mehr, ale es bisher geschehen ist, annehmen . Dem Turnlehrer fallt die Aufgabe zu, seine
Zoglinge an muthiges and entschlossenea Handeln zu gewohnen .

Kleine mee-delingen over boekwerken .
Je mehr eine Leibesubung unsere
Willenskraft anregt, um so mehr
lieben wir sie . Bei alien Leibesfibungen muss das geistige Moment
die entscheidende Rolle spielen.
Sie alle mussen den Willen zu
starken geeignet sein.
Mit grundlichster Sachkenutniss
and anerkennenswerther Unparteilichkeit behandelt der Verf . die
einzelnen Arten der Leibesubungen
(Turnen, Spiele, Sport, Dauerubungen) hinsichtlich ihres erziehlichen
Werthes.
Was der Verf. fiber die Freude
an den Leibesiibungen, die Anspruche der asthetischen Erziehung,
den Gemeinsinn im Spielleben, das
Wegfallen der Standesunterschiede
auf dem Spiel- and Turnplatze
and die Pflege des nationalen Sinnes
sagt and aus der Litteratur zusammentragt, is durchweg im hochaten
Maasse beachtenswerth.
Das Kochsche Buch ist in
gleicher Weise ausgezeichnet durch
wissenschaftliche Grundlichkeit and
durch Gefalligkeit der Darstellung."
R. ZANDER.

D. Litteraturzeitung .

Brieven van Potgieter aan
Busken Buet.
Van de belangrijke briefwisseling
tusschen Potgieter en Huet blijft
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de eene helft - de brieven van
Huet nog lot 1925 achter slot en
grendel . Zoo heeft het mejuffrouw
Potgieter gewild. Van de andere
helft - Potgieters brieven - kan
de openbaarmaking in den loop
van dit jaar to gemoet worden gezien .
Gide, Februari 1901 .

Elsevier'8 geill. Maandschrift,
aflev . 1, Jan. 1901 .
,Samentreffend met den aanvang der nieuwe eeuw, wordt, na
rijp overleg, ,Eleevier'8" van of de
eerste aflevering van den nieuwen
jaargang in gansch nieuw formaat
en in voortreffelijker uitvoering in
't licht gegeven .
,Uit de bijdragen, die ons worden
aangeboden, zal onze redactie voortgaan een oordeelkundige en smaakvolle keuze to doen, steeds het oog
houdend op den uitgebreiden kring
onzer lezers, tevens de stellige verzekering gevend, dat nets zal worden aangenomen, dat tot veering
van one maandechrift uit de huiskamer aanleiding zou kunnen
gem .
Uit het Proap.
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NIEUWE boeken
De Nicuwe Bibliotheek vow de jeugd, onder redactie van J. S t a mp e r i u s. Heuden, L . J . Veerman . 8 °. Per eerie (6 dltjes), gecart.
f 3 .60 ; geb. 5 .70 .
XIVe eerie, no. 5 : H. J . KNEBBERS, Arbeid adelt. Tafereelen
nit het leven van George Stephenson. (112 b1z., met 3 pltn.). Gecart.
f 0 .75 ; geb. f 1.10.
TH
E HovnN, See Tammers. Amsterdam, Uitgevers-maatechappij
,Vivat" . 16° . (117 b1z.). f 0.35 ; geb . f 0 .75.
TRUmA KoK, „Trio" . Amsterdam, Uitgevers-maatechappij ,Vivat".
(168 b1z .). f 1 .25 ; geb. f 1 .50.
PAUL D'Ivoz, Nilia de commandante . Naar het franech vrij bewerkt
door Pomponius . Met 90 illustration tusschen de 20 groote afbeeldingen buiten den tekst op hout gegraveerd, near teekeningen van
Louis Tinayre. Amsterdam, Uitgevers-maatschappij ,Elsevier" . Roy.
8°. (V, 328 b1z.). f 2 .40 ; geb . f 2 .90 .
N . BODENHEIM, Handje-plak. Amsterdam, S . L. van Looy. Gr. 16°.
(36 b1z., m. zw . en gekl . afb .) . Gecart. f 1 .25.
J. CoLIaN en C. GROUSTRA, Robineon en one land. Een leesboek voor
de volksschool. Sliedrecht, A. L . Luijt. 8° .
le stukje (108 en 3 b1z .). f 0.35.
LouzsE AHN-DE JONAH, Zielen-verwantscchap. Amersfoort, Valkhoff
& Co . 8°. (231 b1z.). f 2.50 ; geb. f 2.90.
Louise B . B [L. DE NEVE), Em oud denies . Utrecht, A. W. Bruna
& Zoon . 8°. (V, 204 b1z.). f 1 .50 ; geb. f 1 .90.
M . V. WALDRICHEM, Fee. Oorspronkelijke roman . Dordrecht, J . P .
Revere. Gr. 8° . (III, 367 b1z.). f 3 .25 ; geb. f 3.50.
ANNA DE SAVORNIN LoHMAN, Smarten. Amsterdam, P. N. van Kampen
& Zoon . 8°. (III, 259 b1z .) . f 2 .50 ; geb. f 3 .- .
Dr . F. VAN GOUDOEVER, Claartje. Almnelo, W . Hilarius Wzn . Gr. 8°.
(III, 361 b1z.). f 3.50 ; geb . f 3.90.
DP,-LH.AH, B. B. kong8ie. Roman uit de indische ambtenaarswereld .
Utrecht, H . Honig. Gr. 8°. 2 d1n. (III, 224 ; III, 226 b1z.). f 5.50.
Mr. L. H. J. LAMBERTS HURRELBRINCB, De vrouw van den bokkenrijder. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij ,Elsevier" . Gr. 8°. (VII,
229 b1z .). f 3.75 ; geb . f 4 .25 .
Samuel Falkland [LIERM . HEIuERmANs Jr.], Schetsen. We bdl.
Amsterdam, H . J. W. Becht. 8° . (VI, 236 b1z.) . f 2 .25 ; geb . f 2.90.
CYRIEL BUYSSE, 'n Leeuw van Vlaanderen. Amsterdam, P. N . van
Kampen & Zoon. 8°. (ITI, 257 b1z .). f 2 .90 ; geb. f 3 .50.
Dr. A . ALETRINo, Uit 't leven. Amsterdam, Tierie & Kruyt. 8°. (160
b1z .) . f 1.40 ; geb. f 1 .75 .
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Van de koele meren des doode . Ben verhaal .
Amsterdam, W. Versluys . Gr. 16'. (514 b1z.) f 3.90 ; geb . f 4.90.
G . vAN HULZEN, Getrouwd. Amersfoort, Valkhoff & Co . Gr. 16°.
(271 b1z.). f 2.90 ; geb . f 3 .50.
STLw STREUVErs, Lenteleven. Amsterdam, L. J. Veen. 16°. (298 b1z .).
f 1 .50 ; geb. f 1 .90 .
Louis CouPERUS, De etille kracht. Amsterdam, L. J. Veen. Gr. 16°.
2 d1n. (III, 183 ; III, 212 blz.). f 4 .25. In gebatikten band, f 4 .90.
In gebatikten band, op fluweel f 10.-.
PETER ROSEGGER, Land-zegen. Roman van een boar geworden krantenschrijver. Bewerkt door W. Zaalberg. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. Gr. 8°. (III, 275 blz .) . f 2.90 ; geb . f 3.25.
RUDYARD KIPLINO, Flinke zeelui. Naar het engelaeh door A. J . C.
M . Tervooren . Alkmaar, P. Kluitman . 8°. (III, 244 b1z.). f 2 .25.
A. M. EDAR [ANNA FLEE], Spreken en ringen, in verband gebracht
met de Nederlandeche taal. 7e, omgewerkte en veel veemeerderde
druk. Tiel, D. Mijs . 8° . (269 b1z ., m. 1 plt.). Geb . f ??
Dr. F. A . SToETr, Nederland8che Spreekwoorden, Spreekwijeen, Uitdrukkingen en Gezegden, naar hun ooraprong en beteekenis verklaard .
7e en 8e Afl. - Zutphen, W. J. Thieme & Cie .
R. K . KuipERS, Geillustreerd woordenboek der Nederlandeche taal,
bevattende alle gebruikelijke zoowel Nederlandscbe ala bastaardwoorden, opgehelderd door aanhalingen uit Nederlandsche scbrijvers
en door vernielding van spreekwoorden, zegswijzen en synoniemen .
[Met afbeeldingen tusschen den tekst.] afl. 27 . Amsterdam, UitgeversMaatechappij „Elsevier" . Gr. 4°. (Spleen-Tijd).
J. BAL, Verklarend woordenboek. 2e, verm . en verb. dr . Amsterdam,
L . J . Veen. 8'. (V, 11, 926 en 41 blz ., m . afb., 4 krtn. en 25 pltn.).
Gecart . f 2 .90 ; geb. 3.50.
Bibliotheek van Middelnederlandeche letterkunde, onder redactie van
dr . J. Verdam en dr . J. to WinkeL Groningen, J . B . Wolters. Gr. 8°.
Aft 66. Middelnederlandeche dramatische poezie, ingeleid en toegelicht door dr. P. Leendertz Jr. 2e st. (Biz. 97-195) . f 1 .50.
E. H. A. CROMAOUT, Skeireina aivaggeljons pairh Johannen. Delft,
Selbstverlag. 1900. (VIII, 134 b1z .). 4°.

FREDEius vAN EEDEN,

INHOUD van Tijdachriften :
De Nieuwe Gids, afl. 6, Febr. 1901, o. a. : M. Antink, In het
woud. - J. Reddingius, Verzen . - Willem Kloos, Verzen. J. Hors Adema, Ben dissonant . - J . de Meester, Geertje L
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De (rids, No. 2, Febr. 1901, 0.& : Brieven van Potgieter aan Busken
Huet . - Prof. A. G. van Hamel, Wetenschappelijke beoefening
der modern letterkunde. L Professor Allard Pierson . - Dr . W.
G. C. By v a n c k, Inleiding tot Shakespeare's Hamlet, III . -- H to e n e
Lapidoth-Swarth, Sonnetten . De Arbied, aft. 4, 1901 : Lucie de Vries, Op de baan . - Mathilde
de Vries, Hot witte huisje. - Victor de Meyers, In den avond . G. F. Lindeijer, Verzen. - W. van Doorn, Miniatuurtjes . - G.
van Eckeren, Aangenomen en verlaten . - Adolf Herckenrath,
Toen grootmoeder stierf. - Remy Bockstael, Strophen . - W.
Estor, Vera. Tweemaand. Tijdschr., le aft., 1901, o. a. : Jac. van Looy, Feesten
VII. - W . L . Penning Jr., Mans-Minnelied.- G. van Hulzen,
Amsterdam. - J. H . Labberton, Verzen . - J. Koopmans,
Jan de Weert's nieuwe Doctrinael. - J. K. Rensburg, Japanse
Verzen.
Woord en Beeld, Febr. 1901, o. a. : J. Pabst, De Steenklopper. Dr. Jan ten Brink, Thomas Asselijn .
Elsevier's geill . Maandschr., aft. 2 Febr. 1901, o . a. : P. Valkhoff,
Een weerzien. (Uit het leven van Marie Barnholt) . - H e 1 e n e
Lapidoth-Swarth, Sonnetten : Illusie. Gele Tulpen . - Mevr.
Frederik Rompel-Koopman, Johannus. Nederland, Jan. 1901, No. 1, o. a. : Mevr. La Chapelle-Roobol,
Voor 't oog van de wereld. - F r a n s M ij n s s e n, Elisabeth. J. Eystens, Ant.
Febr. 1901, No. 2. o. a. : J o h . H. Been, Zeewaldensche
feestplannen . - Mevr. S. La Chapelle-Roobol, Voor 'toog van
de wereld. - ,Hanna," Strijd. - Marie Mars-Boning, Plichten .
De poet. Begeerte. Hot doodshoofd. Oude brieven. Boon's geill. Magazijn, No. 20, Febr. 1901, o . a. : Een liedje voor de
jeugd . - Een liedje voor 't yolk - A. B. Bakkeij, Arm moedertje . - J. A. H o l tr o p, Geluk 1 Monoloog voor een dame.
Dc Tijdspiegel, No. 2, Febr. 1901, o . a. : Mevrouw J. van Westrheenevan Heyningen. Dietsehe Warande en Belfort, No. 1, Jan . 1901, o. a. : Hilda Ram,
Slachtoffers voor Transvaal. -- H. Persyn, Hot Dorper lied.
Volksk nde, Tijd8ehr. v. Ned. Folklore, 13e jrg., afl. 4, o. a : Dr. G. J.
Boekenoogen, De Dorhoed. - A. De Cock, Volkssagen : De
Doode to gnat genood . - W. Draaijer, Palmpaasch . - A . Do
Cock, Volksliedjes : Hoe rijmt men dat to zaam? - A. De Cock,
Spreekwoorden en zegswijzen over de vrouwen, de lief de en hot huwelijk .
Zeitschrift fir Deutsche Philologie, 32. Band, Heft 11, u. a. : Fr. Kauffmann, Des Keronische glossar, seine stellung in der geschichte der
ahd. orthographic.

VERANDERING VAN WOORDBETEKENISSEN .
(S emasiologie .)

Het is wcl 'n opmerkelik verschijnsel, dat tot dusver de aandacht
van de taalkundigen zich altijd meer heeft gericht op de vormverandering van de woorden dan op de verandering van hun
betekenie.

En toch is bet in hoge mate aantrekkelik na to gaan, op welke
manier de inhoud der woorden onophoudelik wordt gewijzigd .
Dat een woord meer dan 66n betekenis hebben kan, is aan
ieder bekend . 't Woord vel in een vel papier betekent iets anders
dan vel in zij heeft zacht vel.
Wij denken bij band in garen en band iets anders dan bij band
in de band van dit boek ; bij uittrekken van een troep soldaten niet
hetzelfde als bij uittrekken van een kledingstuk.
Maar men meent zo onwillekeurig dat die woorden met twee
of meer betekenissen in 'n kleine minderheid zijn. En 't kost dan
ook enige moeite zich to doordringen van de waarheid, dat Been
enkel woord nagenoeg, scherp begrensd is ; dat het zijn bepaalde
betekenis eerst krijgt in de min of in een kompleks van zinnen .
Een pear voorbeelden 1) om dit aan to tonen . Daar is het
woord speler . Het betekent iemand die speelt ; of die spelen gaat ;
ook iemand die spelen kin ; en iemand die dikwels speelt ; of aan
't spel verslaafd is . En 't hangt of van de zin waarin 't wordt
gebruikt, of speler een slechte of gunstige betekenis heeft.
Wat verstaat men onder een Hollander? Hen persoon die geboren is in Noord- of Zuid-Holland. Ook iemand die lang in een
van die twee provincies heeft gewoond, al is hij er niet geboren
(,,Ik ben helemaal 'n Hollander geworden .") Maar ook : een Nederlander. En ook iemand wiens moedertaal Hollands of Nederlands
is (,,de Hollanders uit de Kaapkolonie") . Ook iemand van hollandse
afkomst, van hollands (nederlands) ran .
') Ontleend aan K. 0 . Erdmann .
T.&L.XI.
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Is nu een Gelderman een Hollander? Is een kind, in India
geboren van hollandse ouders, een Hollander? Is een half blood
die een hollandse vader heeft, een Hollander? Is een amsterdamse
Israeliet een hollander? Op al die vragen kan met ja en ook
met neon geantwoord worden, omdat men aan Hollander velerlei
betekenissen hechten kan .
De hoed kan betekenen een bepaalde hond en aanduiden de
gehele soort.
Hij zingt kan betekenen : hij kin zingen, hij verdient met zingen
zijn geld, hij is op dit ogenblik bezig met zingen .
Zingen alleen wordt gezegd van zeer verscbillend geluid . (De
diva zingt ; de vogel zingt ; het water in de teeketel zingt ; de
wind zingt .)
Nacht is some de tijd van zes uur 'a avonds tot zes uur 's morgene . Some neemt men aan dat de nacht begint om 9 uur, of
om 11 uur en duurt tot b .v. 4 uur . Some ook is nacht de tijd
dat het donker is .
Deze dubbel- en meerzinnigheid van de woorden nu is het normale. Alleen in de wiskunde en de natuurwetenschappen treft
men wel eons woorden aan met een vaste, slechts voor een
uitlegging vatbare betekenis . 1)
De rijkdom van een taal, het vermogen om allerlei fijne schakeringen nit to drukken staat in hot nauwste verband met dat
vlottende van de woordbetekenis die telkens eerst in een zin (door
de samenhang) vast wordt gezet. ')

't 4s al langer dan zestig jaren geleden dat Christian Karl Reisig
in zijn Vorlesungen fiber lateinische Sprachwissenschaft aan de
,,leer der veranderingen van de woordbetekenissen" de naam gaf
van Semasiologie.
Aanvankelik werd alleen de Semasiologie van de oude talen
beoefend.
In '86 verecheen het boeiende work van Arsine Darmesteter :
,,La vie des mots etudioe dane leurs signification" .
In Duitsland word het onderwerp meer of minder uitvoerig
behandeld door H . Paul (in zijn Pr'ncipien der Sprachwieenschaft),
Karl Schmidt, Robert Thomas, Johann Stocklein, K . O . Erdmann e. a.
Wat het Nederlands betreft, men vindt een hoofdstuk over de
verandering van woordbetekenissen in Verdam's Gecehiedenis der
Nederl. Taal en in P . J . van Malssen Jr.'s Leven der Taal .
') Vandaar dat Erdmann woorden begrijpen noemt : hun betekenis nit
hot zinsverband opmaken (radon) .
') Vgl . ook Buitenruet Hettema, 't Fries en z'n studie, (aids 1896, blz. 88-91 .
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In 1894 verscheen een redevoering in druk van prof . dr. W . L.
van Helten Over de factoren van de Begrip8wijzigingen der Woorden.
Een overzicht over 't hele gebied van de duitse Semasiologie gaf
voor 't eerst Dr. Albert Waag, blijkens zijn onlangs verschenen
Bedeutungewandel unaeres
Wort8Chatzes, bewerkt near Paul's
Woordeboek .
Het boek van Waag komt mij zo belangrijk voor, dat ik de
lezers van Taal en Letteren geen ondienet meen to doen met
hun enig denkbeeld van de inhoud to geven .
Dat ik daarbij de duitse voorbeelden door nederlandse vervang,
spreekt van zelf.
I.
BEPER

INQ VAN DE BETEKENIS.

De eenvoudigste en misschien meest voorkomende wijze van
betekenisverandering bestaat hierin, dat de inhoud van 't woord
wordt verrijkt (of verduidelikt, gepreciseerd), waardoor het in minder
gevallen toepasselik is . De betekenis wordt dan ver-engd ; het
gebruik beperkt .
Die beperking moet zich al aanstonds toen mensen spraken,
voorgedaan hebben. Een woord drukt gewoonlik maar een enkel
kenmerk nit. Duidt men er iets mee aan, dan denkt men aan
andere kenmerken ook, behalve 't genoemde . Sommige van die
ongenoemde hechten zich langzamerhand z6 vast aan het woord,
dat inhoudverrijking en beperking in de toepassing er het noodzakelik gevolg van zijn.
Zeer gewoon is het nu, dat een woord in sommige zinnen de
ruimere betekenis heeft behouden, in andere de beperkte aangenomen .
Voorbeelden, betrekking hebbende op
Vruchten . Het woord vrucht zelf heeft beperkte betekenis aangenomen in zinnen als : Hij is dot op vruchten . Er waren deze
herfst niet veel vruchten, waarin vruchten bepaaldelik van de vrucht
van ooftboomen wordt gebruikt .
Koorn bet. etym. hetzelfde als korrel, zaadkorrel . Wordt nu bij
uitsluiting toegepast op het zaad van het graan waarvan brood
wordt gebakken.
Graan (van lat . granum, korrel). Zelfde verloop als bij koorn.
Stofnamen, in gebruik voor voorwerpen uit die stof vervaardigd .
Glas. Eerst de stof. Dan een of ander voorwerp van glas .
Drinkglas .
Kraal. koraal, Eerst de stof, het koraal ; dan voorwerpsnaam, de kraal .
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Hoorn. Beret de stof. Dan een voorwerp van (een) hoorn vervaardigd. Dan drinkhoorn, en hoorn het muziekinstrument (over
hoorn van metaal later) .
Beentje. Stukje been. Fiesje.
Kurk. Beret schors van de kurkeik . Later stop, uit die schors
vervaardigd.
Leer in van leer trekken. Voorwerp van leer, leren aches.
Bril van beril, beryllus, een doorzichtig edelgesteente.
Rotting (wandelstok) van rotan, rietpalm .
Blik . Beret het metaal. Dan het werktuig in 8toffer en blik.
Lood. Peillood .
Engagement, huwelik, enz.
Vragen in een mei8je vragen, beperkt tot : ten huwelik vragen .
Zich verloven. Eigenl . zich door een gelofte wijden . Hier : tot
hat huwelik.
Made. Etym. de gelijkstaande, degeen die bij een ander behoort
(vgl . wederga) . In beperkte zin voor echt-genoot .
Echt. Oorspr. verdrag, wettelike overeenkomst .
Verlossing . In beperkte betekenis : bevrijding van het in de

moederschoot gedragen kind .
Godsdienstig en kerkelik levee .
Geest wordt in beperkte zin tot Heilige Gent. .
Avondmaal wordt gespecialiseerd ale het avondmaal van Kristus,
en een ter gedaehtenis daaraan (niet bij avond) plaate hebbende

plechtigheid.
Biecht was oorspr. iedere bekentenis.
Boeten was vroeger verbeteren (vergelj netten boeten, ketelboeten) .
Wordt gespecialiseerd ale verbeteren (goad maken) van hetgeen
men misdaan heeft.
Afiaat. Oorspr. bet aflaten, het weglaten . Heeft uitsluitend
kerkelike betekenis gekregen .
Opstanding . Eigenl . elk opstaan . Beperkt tot bet opstaan van
de gestorven Kristus.
Dominee. De betekenis heer" beperkt tot die van protestants
predikant.
Boereleven.
Goed, het gesubstantiveerde bijv . nw . gaat betekenen : bezit, bezitting en wordt gespecialiseerd ale landgoed.
Stal (in verband met stellen, pleatsen) eerst de plaats waar men
iets stelt, dan bergplaats van vee.
Beesten gespecialiseerd ale koeien.
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Ambachten en beroepen.
Snijder, in algemene zin toepasselik op ieder die snijdt (nog wel
gebruikelik ale haarsnijder) werd al vroeg bepaaldelik van de
kleermaker gebezigd, die kledingstukken snijdt (knipt .)
Dak, hetzelfde ale dek, oorspr. gezegd van alles wat dekte, omhulde (vgl . iemand op zijn dak komen, - geven) werd in de taal
van de mannen-van-'t-bouwvak gespecialiseerd als dak van het kiwis.
Wild duidde alle niet getemde dieren aan . Door jagers tot de
betekenis beperkt van dieren waarop gejaagd wordt ter wille van
hun vlees .
Haak, aan de haak slaan voor vishaak .
Drukken, zetten (voor letterzetten), uitgave, uitgever worden uit de
taal van boekdrukker en boekhandelaar verklaard .
Wet en Recht.
Vermaken is eigenl. iets overdragen in het bezit van een ander
(vgl . iemand een som gelds overmaken) . Gespecialiseerd ale overdragen bij testamentaire beschikking .
Uitspraak = het uitspreken . In de rechtstaal het uitspreken
van een vonnis of rechterlike beslissing .
(Ver)oordeling eigenl . uitdeling, toekenning. Bepaaldelik van
een vonnis.
Krijgswezen.
Soldaat is eigenl . ieder die sold (loon voor bewezen diensten,
vergl . bezoldigen,) ontvangt. Gespecialiseerd : laagste rang in het lager.
Bevorderen, vooruit laten gaan, vooruit doen komen (in rang) .
Werven. Oorspr. zich draaien (vgl . wervelwind), zich moeite
geven. Gespec. zich moeite geven om personen tot het gaan in
militaire dienet over to halen.
Verlof. De algemene betekenis toestemming wordt beperkt tot
,,toestemming om zich to verwijderen ."
Dapper, oorspr . gewichtig, van betekenis, geducht (vgl . ,dat
jongetje heeft zich met eten, of zingen, dapper geweerd"). Beperkte
betekenis : moedig .
Geweer, eigenl. werktuig om zich mee to weren . Wapen (vgl.
het oude zijdgeweer en schietgeweer) . Gespec . ale bepaalde soort
van vuurwapen .
Uit enkele voorbeelden kan reeds blijken, dat de betekenis van
een woord op meer dan een manier beperkt kan worden . (Glas
- voorwerp van glas - lampeglas - drinkglas). Door het verband
in de zin, en 't verband van die zin met voorafgaande zinnen
bestaat er nochtans in 't minst geen gevaar voor misverstand .
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De beperkingen waar bier sprake van is, kunnen ook nit een
ander gezichtspunt worden beschouwd .
Heel dikwels heeft een specialisering plaats in goede en dikwels
in slechte zin . In zulke gevallen worden de woorden good, veel
of slecht, lelik en dergelijke niet uitgedrukt, maar beschouwd ale
van zelf sprekend .

Speeialieering in goede zin .
Hij is van famielie. - Iemand van naam . - Iemand van geld. -Hij heeft senten. - Een aardig kind (letterl . een kind met eon
aard . Betekenis aardig beperkt tot een goede, opgewekte, leuke aard
hebbende) .
Zedig en zedelik, waarin zede eon brave, goede (morele) manier
van handelen aanduidt.
Maat houden voor de juiste maat houden.
Mood (vgl. ge-moed) bet. oorspr. stemming, gezindheid (vgl . houd
maar goede cooed ; zaehtmoedig ; hoogmoed enz .) . Gespecialiseerd ale

dappere mood, heldenmoed .
Specialisering in goede en slechte zin .
Door 't verband (en de toon van de stem) wordt duidelik welke
specialisering bedoeld wordt.
Koopje . Met 1 18 een koopje kan zowel gemeend zijn : 1 18 heel
goedkoop ale Het is 'n larmme geschiedenis .
Gift. Betekent gave en vergift (beide van de stam van geven :
bet goede en het sleehte, dodende, dat men geeft) .
Krijgen . Vgl. Als zijn vader het hoort, zal hij krijgen en Hij heeft

op zijn verjaardag veel gekregen .
Onbesproken. Vgl. iemand van

onbesproken gedrag (d . L niet
besproken omdat bet good is) met dat book blijft het best onbesproken (d. L niet besproken omdat bet slecht is) .
Specialisering in sleehte zin .
lemand iota urija maken wil eigenl . zeggen : iemand wetende maken
omtrent iets. Krijgt de betekenis : iemand opzettelik valse, onjuiste
kennis bijbrengen .
Zich houden. Eigenl . : een houding aannemen, zonder bijgedachte
aan vale of onwaar (vgl . hij hield zich rechtop) . Wordt gespecialiseerd ale : zich aanstellen . Hij houdt zich dom. Hij houdt zich

slapend .
Gloesen. Behalve de oorspr. bet . : verklarende opmerkingen tussen
de regels of aan de leant van de bladzij, beduidt glossen nu
hatelike gezegden over iets. Je moot daar niet altijd glossen op maken.
Klikken. Met klikkend, klakkend geluid tegen iets aanslaan .
Vandaar : waarschuwen . Gespecialiseerd ale : aanbrengen ; de onder-
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wijzer waarschuwen tegen een medescholier ; een kameraad verraden ; iets leliks van hem overbrieven .
Waan. Oorspr_ een vermoeden, dat wel niet waar hoeft to zijn,
maar het toch wezen kbn . Tegenwoordig geeft waan steeds iets
onjuists to kennen .
Hoogmoed, hoge moed, hoge, verheven stemming . Gespecialiseerd
ale : to hoge mening van zich zelf .
Randtastelikheid. Eigenl. het betasten met de hand . Tegenwoordig alleen in ongunstige zin .
Ik zal je wet vinden. Vinden, om iets onaangenaams aan to doen .
Woeker. Oorspr. opbrengst. Eerst later krijgt het, van kapitaal
gebruikt, de tegenwoordige slechte betekenis .
List (in etym. verband met leren) bet . oorspr. het weten, de
wijsheid, de slimheid. Wordt nu alleen in ongunstige zin gebruikt .
Achterbak8 eigenl . achter de rug . Tegenwoordig alleen in ongunstige zin.
Als een specialisering in minder gunstige richting kan het beschouwd worden, wanneer uitdrukkingen nog maar alleen van
dieren worden gebezigd en niet meer, ale vroeger, van mensen ook .
Dieren alleen vreten (veel beschaafden vermijden het woord ook
ale ze van dieren spreken, omdat het plat klinkt) . Vroeger vraten
de mensen ook.
Voer, voeren (voederen) zegt men ook niet meer in betrekking tot
mensen (vgl . evenwel het voeren van een klein klind, van een lamme) .
Kop wordt bij voorkeur van dieren gebezigd.
Snuit, neus (vgl. het werkw. snuiten) tegenwoordig bijna uitsluitend van dieren.
Hetzelfde geldt voor moil (vgl . meeemuilen. De betekenis van
dit mess is niet met zekerheid bekend) .
Van het standpunt van specialiseringen in goede en slechte zin
kunnen wij ook een blik slaan op die fijnere onderscheidingen
waardoor verschillende woorden van oorspronkelik gelijke betekenis
tot de hogere of de meer alledaagse taal gaan behoren .
Roe en paard betekenen 't zelfde . Maar roe is bijna alleen gebruikelik in de schrijftaal, vooral in dichterlike taal .
In de
middeleeuwen was roe meer bepaaldelijk het 8trijdpaard ; paard
het lichtere rijpaard (ook damespaard). Langzamerhand werden
paard en rob door elkaar gebezigd, toen verdrong paard het andere
woord uit de dagelikse taal .
Klepper, vroeger het rijpaard dat gebruikt werd op reis, komt
uitsluitend voor in wat ouderwets getinte, dichterlike taal .
Vrouw en wijf. Vrouw was in de middeleeuwen de titel van de
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gehuwde adellike dame, met wijf werd in 't algemeen een vrouwelike persoon aangeduid. Later werden vrouw en wijf zonder verschil van betekenis gebruikt, tot wijf (en vooral pok bet meervoud
wijven) verachtelike bijbetekenis kreeg. Dat verachtelike ligt
niet in het verkleinwoord wijfje (niet alleen van dieren gezegd,
maar ook liefkozingswoord voor gehuwde vrouw) .
Vergel . verder nog hoofd en kop ; achoon en mooi (echoon meer
schrijftaal-, mooi meer spreektaalwoord ; getrouw (schrijftaal) en
trouw ; beminnen en houden van.
Somtijds hebben woorden die vroeger alleen tot een dialekt
behoorden, door opneming in de taal van de dichters een edeler
of deftiger kleur gekregen dan hun meer alledaagse synoniemen .
Zo de oorspronkelik friese woorden aterling (oorspr. onecht kind ;
later schurk), fnwiken, atoer.
Doordat een woord in verschillende dialekten niet dezelfde klank
heeft, of wordt overgenomen nit 'n vreemde teal terwijl 't in
enigszins andere vorm reeds bestond, ligt het voor de hand dat
men in de algemene taal nu en dan tussen een paar wisselvormen
to kiezen had . Werden beide vormen erkend als,,beschaafd", dan
ging de taal, die afkerig van overtollige weelde is, zulke woorden
toch dikwels min of meer onderscheiden, of beter gezegd : de
sprekers gingen onwillekeurig het ene woord in wat andere zin
gebruiken dan 't andere. Zo ontstonden dubbelvormen, wisselvormen, doubletten .
Dat wij ook hier met specialisering of beperking van de betekenis hebben to doen, ligt voor de hand.
Zo vinden we meid naast maagd, boedel (inboedel) naast boel ;
uur naast het dichterlike ure, ambt naast ambacht ; very naast
fria ; ruw naast ruig, Rooms naast Romeins; de mena naast het
mew ; de stof naast het 8tof; bladen naast bladeren ; apelen naast
apellen ; letters naast letteren enz .
Ook de eigennamen zijn - wat hun oorsprong betreft - uit
beperking of specialisering ontstaan .
Aanvankelik waren het
soortnamen, die - eerst in een zeer kleine kring - op 'n enkele
persoon of enkele zaak werden toegepast. Vader, moeder, Pa, Ma,
duiden in 't huisgezin een persoon aan en vormen een overgang
tot de eigennamen .
Karel (- kerel) bet . eigenlik man. Mulder, Smid (Smit, Smitt,
Schmidt enz.), Snijder, Schreuder (kleermaker), Kuiper, Brouwer duidden
eerst een beroep aan, daarna de persoon die 't beroep uitoefende .
Andere namen geven do afkomst van de persoon to kennen : Do
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Vries, van Zweden, van den Broek (broekland), ter Beek ; of wijzen
op persoonlike hoedanigheden : Zwart, de Wit, de Lange enz . enz .
Met aardrijkskundige namen is het 't zelfde : Zutfen (Zuidveen),
Venlo (veenbos), Rozendaal enz .
Maar wij kunnen hier niet lang bij stilstaan . Zodra een woord
tot eigennaam is geworden, ontwikkelt zich zijn betekenis (in de
regel) niet meer . Als levenloos of altans verstijfd taaleigendom
wordt het verder gevoerd .
(Wordt vervolgd .)
R. A. KOLLEWIJN .

ARTISTIEKE ARBEID .

De indruk, die een kleiner of grater deel van menselik indieviedueel
leven of van menselik samenleven op eon kunstenaar maakt, is verschillend al near den aard van die kunstenaar . In de een wordt opgewekt een beeld van enkel het uitwendige der dingen ; in de ander
omvat dit beeld tevens aandoeningen, senzasies en wordt due een afbeelding van het uit- en iuwendige ; in een derde voegen zich daarbij
onmiddellik aanschouwde verbanden van oorzaak en vervoig, waaruit
het beeld oprijst, die 't in stand houden, waardoor het to niet gnat.
Het spreekt van zelf, dat hier niet gedacht moet worden aan drie
streng afgescheiden soorten van artiesten . Veeleer loopen deze soorten
ineen ala de kleuren van een spectrum . De artistieke arbeid van een
kunstenaar bestaat in het reproduceeren van die indruk : d . i . in het
opwekken van een analoge indruk in anderen .
En nu is er geen reden om hem voor to schrijven minder in zijn
werk to leggen dan hij zelf waarneemt. Wordt ook door sommigen
het weergeven van een verband van oorzaak en gevolg gewraakt, ala
zijnde dit niet to verkrijgen met enkele waarneming nit de zuivere
ontleding van een indruk, maar een rezultaat van wijsgerige overdenking, toch komt het mij voor, dat deze wraking ongerechtvaardigd
is, zolang de bedoeling van de auteur zuiver artiestiek blijft : doen
zien, doen gevoelen, doen begrijpen, doen meeleven .
Een schrijver mag, ja, most dieper zien, dieper mee gevoelen, in
het algemeen dieper doordringen in zijn stof den een gewoon toeschouwer
zou doen en het kunstgenot bestaat juist daarin, dat zijn arbeid ons
aan zijn dieper zien, dieper voelen laten deelnemen . Het neerleggen
in de verschijnselen van een waargenomen oorzakelik verband kan
- mits het niet ontaardt in eeu wetenachappelike verhandeling -- de
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inhoud van een kunstwerk slechts rijper waken, de waarde er van
slechts verhogen. En het duet er voor de artistieke waarde niets toe,
of de lezer onder de verschijnselen een ander verband onderstelt, daar
een schrijver to geven heeft zijn persoonlike kijk op hat leven .
Gnat evenwel de wijsgerige overdenking zo ver, dat er een les wordt
getrokken en dat men die les ook door anderen wil doen trekken,
dan wordt er arbeid verricht, die niet meer op kunstgebied t'huis
hoort die zelfs voor het artistiek gehalte van een werk het grootate
gevaar oplevert en krijgt de zaak dus een bedenkeliker aanzien .
Immers, wat de kunst in de eerste plaats moat zoeken en trachten
to geven, is waarheid, zij 't dan ook subjectieve waarheid. Wanneer
de artistiek onontwikkelde, allerlei mistekeningen over hat hoofd ziende,
een binnenhuis of een landschap mooi noemt ; wanneer een artistiek
wel-ontwikkelde dergelike fouten niet acht, ter wille van een fijne
stemming, een uitdrukking van atmosfeer, een weergeving van stof of wat
ook, dan eisen toch beiden, dat hat schilderij weergeve wat zij als natuurwaarheid hebben waargenomen. Men wil in kunst hat leven herkennen.
Ter loops zij hier aangestipt, dat ook door middelen, die onnatuurlik,
onwaar schijnen, in de fantazie van de toeschouwer een levenswaar
natuurbeeld of de essens er van opgeroepen kan worden . Zo is 't
mogelik, met wit en wart hard metaal, zachte wolken, damp en licht
uit to drukken ; zo wekken Maeterlincks drama's emosies in ons op,
die wij ook in spannende levensogenblikken ondervinden ; zo kan een
schilderij in zijn geheel krachtig de impressie weergeven van de natuur
in een bepaald moment, terwijl elk deel afzonderlik beschouwd nets
meer dan een verfvlek lijkt. Kunst kan waarheid geven an toch geen
zuivere nabootsing van de werkelikheid zijn . Maar kunst kan geen
waarheid meer geven, wanneer de begeerte om to doen aanschouwen,
gevoelen en meeleven wat is, plaats maakt voor de lust, om to doen
zien wat behoorde to wezen.
Al de lessen, die een schrijver zijn medemensen zal kunnen voorhouden, moet hij halen nit de aanschouwing en bestudering van het
levensproses in en om hem . Zij liggen daar in opgesloten ; maar al
doet een kunstenaar de waarheid noch geen geweld aan door bij de
reproduksie van een levensproses tevens to doen uitkomen wat er volgens hem de onzichtbare kern van is, zodra hij in beeld wil brengen,
hoeveel beter dit levensproces er uit zou zien, indien men een ontvangen les in toepassing had gebracht, verliest hij de werkelikheid
geheel nit het oog en daarmee elke waarborg voor het behoud van
waarheid in zijn werk .
MAxo. EMANTS.
De Vlaamsche School, April-Mei-Junie 1900 .

DE NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE OP HET
EXAMEN VOOR HOOFDONDERWIJZER .

II.
Litters b, die we opzettelijk voor het laatst bewaarden, spreekt
van de Nederlandsche letterkunde in dezer voege : ,Eenige bekendheid met de voornaamste voortbrengselen der Nederlandsche
letterkunde, vooral van den lateren tijd ." Zeer ruim gesteld : de
woordjes : cenige, voornaamste en lateren tijd snijden een heel stuk
van het letterkundig gebied of en zijn onbepaald genoeg, - een
verdienste (?) van de meeste examenartikelen - en voor den
examinator om zijn banden ruim to hebben, en voor den examinandus om met zijn handen in het haar to zitten, wanneer hij
met de studie van eon voor hem totaal nieuw vak begint . Aan
duidelijkheid van redactie laat het artikel niets to wenschen over ;
toch vreezen we, door de ondervinding geleerd, dat de candidaten
er eene andere uitlegging aan geven dan in de bedoeling van den
wetgever gelegen heeft en bevorderlijk is tot hunne litteraire
vorming. Verreweg de meesten schijnen de meening toegedaan,
dat studio onzer letterkunde is : het lezen van enkele voorname
produkten uit de 17de, de 18de en de 19de eeuw, geheel op zichzelf beschouwd, dat wil zeggen, zonder dat men rekening houdt met :
1e den tijd, waarin,
2e de omstandigheden, waaronder,
3e de persoonlijkheid, door wie en
40 het doel, (-de screkking) waarmee zulk een werk geschreven werd .
Wij epreken van litteraire kunst ; elk produkt dat hiertoe behoort, is due een kunstvoortbrengsel ; elk voornaam letterkundig
werk moet due en ale kunst-uiting en als historisch produkt beschouwd worden ; in beide gevallen heeft men rekening to houden
met de kunstbegrippen die den tijd, waarin het werk ontstaan
is, beheerschen, met de to dier tijd in zwang zijnde zeden en gewoonten, met de godsdienstige, staatkundige en maatschappelijke
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stroomingen die zich in then tijd openharen, en met de persoonlijke
kunstideeen en individueele gevoelens van den auteur zelf, met
andere woorden : Eon letterkundig work moot beachouwd worden in
do lijat van zijn tijd. Een groote fout van Jonckbloet's: ,Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde" is, dat de schrijver to veel
zijn (Duitsche) kunetbegrippen toepast op de produkten onzer
litteratuur, wat al zeer stark uitkomt in zijn oordeel over Vondel .
Het geheele werk van Jonckbloet draagt het kenmerk van dezen
verkeerden maatstaf, die zijn ,Geschiedenis" maakt tot 66n lange
aanklacht van de letterkundige onmacht en onbeduidendheid zijner
landgenooten en den aandachtigen lezer doet vragen, waarom
deze professor in de Nederlandsche litteratuur-geschiedenis zooveel
moeite en tijd besteed heeft aan zulk een ondankbaar onderwerp .
Indien ge de werken onzer 17do-eeuwsche poeten - de tragedies
van Vondel, de gedichten van Cats, Bredero's Spaenachen Brabander beoordeelt naar de thane beerschende begrippen van kunst, naar
de zeden en gewoonten onzer dagen, velt ge een onbillijk vonnis .
Van deze onbillijkheid heeft Vader Cats wel hot meest to lijden
gehad ; wat bij Huygens en Bredero door den beugel kon, ja
geprezen werd ale uiting van plastische kunst, werd den Calvinist
aangerekend ale een vergrijp tegen ,goede zeden en fatsoen",
waarbij de liefelijkste eeretitele de uitwerking der beschuldiging
moesten verhoogen . Zelfs de jongste geschiedenis onzer letteren
do Oeschiedenie der Nederland8che letterkunde door Dr. Jan ten Brink
draagt bier en daar nog de sporen van deze vooringenomenheid
tegen den kluizenaar van Zorgvliet .
Tal van vragen, die zich opdoen bij de studie van een letterkundig werk, vinden hare beantwoording, indien men de omstandigheden, waaronder een dichter heeft gearbeid en de invloeden
die op hem hebben ingewerkt, niet buiten rekening last . Waarom
verschilt Huygens dictie zooveel van die van Voudel? Waarom
vlecht Vondel den ,Rey van Klaerissen" : „O Kersnacht, schooner
dan de dagen" in zijn Gijsbrecht van Amstel? Waarom kreeg
Coster's tooneelschool den naam van : ,Duytse Academia"? Waarom
zetten Wolf en Deken op hare roman : ,niet vertaald"? Hoe
komt het, dat de historische roman eerst in de vorige eeuw verschijnt? Deze en dergelijke vragen, die men ad libitum zou
kunnen vermeerderen en die strekken om een juist en holder
inzicht to krijgen in bet hoe en waarom van letterkundige verschijnselen, moeten onbeantwoord blijven, wanner elk werk op
zich zelf beschouwd en, uit zijn verband gerukt, bestudeerd wordt .
Hier komt nog bij, dat bet lezen zelf niet met de noodige
kalmte en bezonnenheid geschiedt ; vele candidaten lezen oppervlakkig en schijnen zich tevreden to stellen, wanneer ze eenigszins
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den gang van een gelezen work kunnen weergeven . Schoonheden
van karakterteekening, van beschrijving, en treffende situaties
blijven voor zeer velen even groote geheimen ale schoonheid en
kracht van dictie ; van genieten kan bij zulk eene opvatting en
wijze van studie goon sprake zijn, van litteraire vorming evenmin .
Toch zullen we one wel wachten de schuld van zulk eene vruchtelooze studio onzer letteren aan de candidaten alleen to wijten .
Hot valt niet to ontkennen, dat voor den candidaat-hoofdonderwijzer de studie der letterkunde moeielijker is dan die der taalkunde ; in doze laatste is hem zekere richting aangewezen, toen
hij nog normaal- of kweekschool bezocht en kan hij voortbouwen
op den grondslag, then hij gelegd heeft voor zijn examen als
onderwijzer ; de eerste daarentegen begint voor de meesten, wanneer
zij dit examen achter den rug hebben en op eigen wieken moeten
drijven . Onvoorbereid staan zij niet alleen voor een nieuw studievak, maar voor een yak, dat en als wetenschap en als kunst zijn
eischen heeft en van daze laatste geldt moor nog dan van de eerste
het antwoord, dat de kamerling van koningin Candace op Filippus'
vraag : „Verstaat gij ook hetgeen gij leest?" gaf: „Hoe toch zou
ik kunnen, zoo niet iemand mij onderwijst I" Dit antwoord kunnen
de candidaten gerust overnemen . Voor eene eenigszins breed opgevatte studie onzer letterkunde ontbreekt hun bij de veelheid
der examen-vakken de noodige tijd, voor eene degelijke en vormende studie missen ze de goods methods en heel dikwijls de
kennis der noodzakelijke hulpmiddelen .
De regeering heeft op het examen-programma van den candidaathoofdonderwijzer vakken gezet, waarvan eene moor dan oppervlakkige kennis door niemand overbodig geacht zal worden voor
een schoolhoofd. Om doze vakken aan hun doel to doen beantwoorden en niet tot eene bespotting to maken, moest de regeering
een stap verder gaan en den candidaten ook de gelegenheid geven
tot ernstige en degelijke voorbereiding door het oprichten van
cursussen ; en al is het waar, dat enkele vakken heel good aan
de eigen studie van den candidaat kunnen worden overgelaten,
er zijn ook onderdeelen van het programma, waarvan, zonder
leiding, zoo good ale niets terecht komt, nl. : teekenen, natuurkennie,
letterkunde . Wat moeten de candidaten op het platteland, die
zoo dikwijls van alle hulp verstoken zijn, van doze vakken maken?
Hierboven wezen we er op, dat de candidaten de werken die
zij lezen to veel op zich zelf, uit hun verband gerukt, bestudeeren ;
wat we hiermede bedoelen, willen we wat uitvoeriger aantoonen .
De geschiedenis van de letterkunde eons yolks is eon stuk, een
vootnaam stuk van de ,vaderlandsche" geschiedenis van dit yolk ;
daze legt vooral den nadruk op hot staatkundig leven, gene doet
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one de geestesstroomingen kennen, die zich op verechillende tijden
onder dit yolk openbaarden ; zij verklaren en verduidelijken elkander,
vullen elkaar aan . Zoodra de vaderlandeche geschiedenis maat8chappelijke en volksgeschiedenis wordt, kan zij de hulp der letterkunde met hare pamfletten, kluchten, tooneelstukken, hekeldichten
enz . enz. niet missen . Daarom vlocht Prof. Fruin in zijn : Tien
jaren het bekende caput XIV in, waarin hij het streven van
Coornhert, Marniz en Spieghel schetst, en one op zulk een eenvoudige, doeltreffende wijze een blik laat slaan in het geestesleven
van one yolk in het laatst der 16de eeuw ; daarom ook ruimt
Prof. Blok zulk een voorname plaats in aan onze letterkunde in
zijne : Ge8chiedeni8 van het Nederland8che volk.
De verechillende stroomingen op politiek, maatschappelijk en
geestelijk gebied vinden hare kanalen in de letterkunde eens yolks ;
hier vinden wij de worsteling der partijen, den strijd der geesten,
het hopen, het smachten, de zielekreten van blijde, verlangende
en beangstigde menechenharten als versteend terug. De vaderlandsche gescbiedenis - in geijkten zin - houdt zich meer met
de lotgevallen van een yolk in zijn geheel bezig, de letterkundige
geschiedenis daalt meer of tot het individu . Wie zich tot de
studie van een voornaam produkt onzer letteren zet, dient daarom
rekening to houden met den tijd, waarin het werk ontstaan is en
met de individueele geschiedenis van den schrijver, welke in den
regel beide van invloed zijn op de conceptie en den vorm van
het geestesprodukt. Wie de schrijvers uit het midden der 16de
eeuw - Anna Bijns, Marnix, Coornhert - wil begrijpen most
zich eerst op de hoogte etellen van den toestand der Roomeche
kerk in then tijd, van hare verdorvenheid en haar strijd tegen
de opkomende nieuwe leer : Lutheranisme en Calvinisme, van het
in one land doorbrekende Humanieme en van het standpunt,
waarop de bovengenoemde drie representanten van Katholicisme,
Calvinisme en Humanisme stonden, toen zij hunne Refereinen,
Bienkorf en hunne vertaling van Boetius en Boccaccio in het
licht gaven .
En de hekeldichten van Vondel dan, die one verplaatsen to
midden van de staatkundige en kerkelijke geschillen van de eerste
helft der 17de eeuw? Tot recht verstand van deze karakteristieke
produkten van Vondel's satire moet men niet alleen bekend zijn
met de politieke geschillen tusschen de aanhangers van den stadhouder en den raadpensionaris, maar vooral ook met de uiteenloopende gevoelens en meeningen van Remonstranten en ContraRemonstranten, onder welke laatste de dichter vooral zijne slachtoffers uitkoos - Smout, Badius, Triglandt, - terwijl bovendien
de Amsterdamsche kleur, die vele dezer hekeldichten hebben, eenige
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kennis vereischt van den toestand op kerkelijk gebied to Amsterdam
tusschen de jaren 1618 en 1630, indien de lezer ten minste de
fijne zetjes in sommige dezer gedichten genieten wil .
De meeste candidaten hadden een of twee dozer hekeldichten
gelezen ; son enkele had zich aan : de Rommelpot van het Hanekot
gewaagd, doch er weinig van begrepen ; zelfs den titel bleef men
in gebreke to verklaren ; van Bakhuyzen's voortreffelijke studie :
Vondel met Roskam en Rommelpot bleek geen der candidaten gehoord to hebben. De heeren schijnen niet to weten, dat eene
kalme bestudeering van beide bovengenoemde gedichten aan de
hand van dezen gids oneindig meer nut en genoegen verschaft
dan de oppervlakkige lezing van meerdere dezer gedichten .
Dat men geen inzicht krijgt in de beteekenis van Van Effen's
optreden in de 18de eeuw, noch van het doel, dat hij zich met
zijn Spectator voor oogen stelde : bestrijding van den alles beheerschenden Franschen invloed zoowel op letterkundig als maatschappelijk gebied, hekeling van de maatschappelijke gebreken en aanmoediging tot deugd en eenvoud, door het lezen van een enkel
schetsje : de Holland8che vrijaadje van Kobus en Agnietje, ligt, dunkt
ons, voor de hand. Toch hadden de meeste examinandi, die
Van Effen opgaven als een schrijver der 18de eeuw van wien ze
iets gelezen hadden, zich met dit weinigje tevreden gesteld ; ze
hadden dozen essayist niet beschouwd in verband met ziju tijd,
noch zijn work in betrekking tot de maatschappij der 18de eeuw,
zich niet afgevraagd, waarom hij zijn work Spectator, waarom
juist „de Hollandsche Spectator" noemde ; of er overeenkomst
bestond op sociaal gebied tusschen het Engeland van Queen
Anne's tijd en ooze Republiek van omstreeks hot midden der 18de
eeuw, met andere woorden : ze kenden Van Effen's naam, doch
hadden zijn work niet gelezen, niet bestudeerd .
Ook de Leekedichtjes van De Genestet, om eon voorbeeld nit de
vorige eeuw to kiezen, komen niet tot hun recht door deze
verkeerde wijze van studeeren . De lectuur van een enkel Leekedichtje is vrij onvruchtbaar en tevens ontmoedigend, wanneer
men zich niet een weinig op de hoogte gesteld heeft van de
godsdienstige beweging van omstreeks hot midden der 19de eeuw,
waarin de professoren der drie Rijksuniversiteiten - Scholten,
Doedes, Hofstede de Groot - drie verschillende richtingen vertegenwoordigen en waaraan de namen van Allard Pierson (Ds.
Humanus) en Busken Huet (l'Enfant terrible) onafscheidelijk verbonden zijn .
Hoe weinig profijt de candidaten uit hunne wijze van studie
getrokken hadden bleek telkens, wanneer ze een voldoend antwoord schuldig bleven op de vraag tot welke partij de dichter
7

120

De Nederl. letterkunde

ooh.

examen voor hoofdonderwijzer .

zelf wilde gerekend worden en wat de auteur, die toch theoloog
was, met den titel : Leekedichtjes bedoelde.
Eon oningewijde zou bet kunnen toeschijnen, dat daze vragen
wel wat minutieus waren en wat ver gingen . Hij vergete echter
niet, dat bet aan de keuze der candidaten werd overgelaten, welke
werken zij wilden opgeven .
In dit geval mag men toch verwachten, dat ze zulk eon werk good gelezen en bestudeerd hebben,
vooral wanneer er uitstekende en goedkoope uitgaven to krijgen zijn,
zooals met de leekedichtjes bet geval is ; immers, de uitgave van
Dr. Meyboom (Bibliotheek van Nederlandsche letterkunde, Groningen, J . B . Wolters) kost slechts f 0 .60 en geeft alle gewenschte
ophelderingen en toelichtingen . Over bet algemeen is de kennis
van goods hulpmiddelen voor de studie der letterkunde - der
letterkunde alleen? - bij de candidaten zeer gering.
Met deze grepen uit de geschiedenis onzer letteren van do drie
laatste eeuwen hebben we willen aantoonen, hoe eon ,voornaam"
letterkundig produkt in de lijst van zijn tijd dient gezet to worden,
indien van deze studie vormende kracht zal uitgaan en ze jets
meer zal zijn dan ephemerisch geheugenwerk . Om bij de veelheid
der examen-vakken tijd nit to winnen, neemt eon candidaat dikwijls zijn toevlucht tot eon ,handboekje", dat hij in zijn geheugen
tracht to prenten . Zulke extracten kunnen uitstekende diensten
bewijzen aan iemand, die zich in beknopten vorm voor den geest
wil terugroepen, wat hij in eatenso bestudeerd heeft, of ale basis
van mondeling onderricht ; hunne beknoptheid doet evenwel zeer
dikwijls schade aan hunne duidelijkheid en geeft geen helder inzicht in oorzaak en gevolg ; zij kunnen dus wel met goed gevolg
gebruikt worden na uitvoerige studie van eon vak, doch niet v66r
of in plaats van zulke studie . Wij vreezen, dat dergelijke handboeken, of leidraden, of hoe men deze r6sum6's nog meer noemen
wil, in de onderwijzerswereld veal bijdragen tot oppervlakkige
kennis, tot bet uitdooven van alle zelfstandige studie en tot teleurstellende resultaten bij bet examen.
Wij zouden den read geven liever ftinke, degelijke werken to
gebruiken en hieruit al lezende zelf aanteekeningen to maken ;
dit heeft bet dubbele voordeel, dat men begrijpt wat men leest,
en dat men bet veel gemakkelijker onthoudt . Heeft men nu de studie van eon ,voornaam" letterkundig produkt op de hierboven aangegeven wijze voorbereid, dan beginne
men met de eigenlijke lezing . Men leze nu eerst bet werk door
als litterarisch voortbrengsel van kunst ; men geve zich geheel aan
den dichter over en noteere even de passages, die den meesten
indruk maken, die men werkelijk mooi vindt, hetzij om den inhoud,
hetzij om den vorm . Op deze wijze krijgt men eon totaal indruk
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van het gelezen werk ; het gevoel en de verbeelding krijgen ook
eens wat hun toekomt en beloonen hun bezitter voor deze momentaneele bevrijding van de knellende banden van het snuffelend
verstand met eene tinteling van genot, die verfrisschend werkt
op den geest . Daarna zette men zich tot bestudeering van de
onderdeelen : de fabel of de intrigue van het stuk, de ontwikkeling van de karakters, de teekening van de personen, de beschrijving van de toestanden, de schildering van de natuurtafereelen
enz., waarbij tevens gelet worde op taal en stijl . Heeft men dit
met ekn werk goed gedaan, er al den tijd voor nemende, dan
heeft men dit one produkt meer geleerd en meer inzicht gekregen
in litteraire compositie en litteraire kunst dan men zich eigen
maakt door het vluchtig lezen van verscheidene werken . Het zit
'em niet in heel lezen, gewoonlijk synoniem met gauze en oppervlakkig lezen ; haast is de dood voor elke grondige studie, vooral
voor die eener kunst . En dat er niet genoeg gewerkt wordt door
de candidaten is eene beschuldiging, die wij eerder zouden durven
staande houden met het oog op de onderwijzers uit de stad dan
ten opzichte van de examinandi van het platteland ; dat er niet
ernstig genoeg gestudeerd wordt, geldt van beide categorieen, al
is het waar, dat dit verwijt de eerstgenoemden veel zwaarder treft
dan de laateten, die zoo dikwijls van alle noodzakelijke hulp verstoken zijn. Tot verontscbuldiging van de candidaten mag aangevoerd worden de veelheid der examenvakken, die oppervlakkige
handboekjes-studie in de hand werkt en dringend splitsing van
het examen in twee deelen eischt, gebrek aan eene goede methode
voor vakken welke voor hen nieuw zijn, en - last not least gemis van goede en onontbeerlijke leiding, met al de nadeelen
hieraan verbonden, die voor de candidaten van het platteland
bijna onoverkoomlijk groot zijn .
Kampen .
Da. S . S. H.
(Wordt vervolgd) .

EISEN VAN DE OPVOEDING.

Fur die Erziehung unserer Sohne ist die asthetische Bildung allerdings unentbehrlich, abet doch nur ein kleiner Bruchtheil von dem,
was Noth thut, um sie zu ganzen Miinnern zu machen, deren Bildung
den Anforderungen des Lebens gewachsen ist . Zu dieser unentbehrlichen i sthetischen Bildung liefert die Kenntniss des Homer and des
Sophokles in der Gruudsprache wieder nut elnen Beitrag. Sie wurde
9
T.& L. XI .
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ganz unzureichend sein, wenn nicht andere Bildungsmomente erganzend
hinzutraten. Da die Welt des Schonen so reich an mannichfaltigen
Gestalten ist, von denen doch immer nur wenige dem Schiller vorgefuhrt and benutzt werden konnen, sein Gefiihl fur das Schone zu
wecken and seinen Geschmaek zu bilden, so ist die Nohtwendigkett
nicht einzusehen, warum gerade Homer and Sophokles zu diesem
Zweck benutzt werden mussen, deren Verstandniss im Original mit
so viel Zeit and Kraft der schonsten Bildungsjahre erkauft werden
muss. Konnte das Ziel asthetischer Bildung nicht in gleicbem Umfange
leichter auf anderem Wege erreicht and these ungeheure Summe von
Zeit and Kraft anderen dringlicheren Aufgaben zugewendet werden?
Man kann sich diesen and ahnlichen Bedenken nur verschliessen,
wens man wirklich in den Werken der griechischen Klassiker „swig
tige and absolut vollkommene Vorbilder" erblickt . Wenn wir Phi1ologen dies mit voller Ueberzeugung thaten, and wenn die Jugend
uns glaubte, and wenn es sie einsichtiger and besser machte, die
Werke einzelner Sterblichen mit den absoluten and swig giltigen Normen
alles kunstlerischen and litterarischen Schaffens zu verwechseln, dann
konnte der Klassizismus dauernd die Grundlage unserer hoheren Jugendbildung bleiben. Aber keine dieser Voraussetzungen trifft zu. Jeder
Lehrer, der durch die Schule der Geschichtswissenschaft gegangen ist
and durch sie gelernt bat, die menschlichen Dinge liebevoll and gerecht, ein jedes in seinem bedingten Werthe zu verstehen, wird ea
a b 1 e n e n, selbst in den genialsten Offenbarungen menschlicher Schopferkraft ewig giltige Vorbilder alles zukunftigen Schaffens zu erblicken .
Die Jugend, obwohl sie lebendiger, personlicher Vorbilder bedarf, ehe
ale zum Ahnen and Schauen unpersonlicher Ideale fortschreiten kann,
wird es in unserer Zeitge steigerten nationalen and kulturellen Selbstgefiihles ablehnen, in den Heroen einer fernen Vergangenheit uud
eines fremden Volkes die fur ihr eigenes Denken and Empfinden
unmittelbar maassgebenden Vorbilder anzuerkennen ; and konnten wir
sie durch padagogische Ki nste dazu zwingen, so wurde sie dadurch
nicht einsichtiger and besser werden, Denn nur der Wahrheit, nicht
der Mythologie, ist these Macht gegeben . Die Mythologie des Klassizismus and seine falsehe Heroenverehrung wurde die Jugend in der
Erfassung der uns and unserer Zeit gemassen Ideale erbenso sehr
hemmen, wie die echte Heroenverehrung sie fordern konnte . Man
weckt nur den Geist des Widerspruchs in der Jugend, wenn man ihr
als Vorbild hinstellt, was nach geschichtlicher Nothwendigkeit fur sie
nicht vorbild sein kann, and verhindert dadurch, dass sie aus der
Lekture der Alten fur ihre Bildung den Nutzen zieht, den sie aus
ihr ziehen konnte.
Es kommt hinzu, dass die deutsche Bildung infolge des wirthschaftlichen and politischen Aufachwunges innerhaib der letzten Generation
nicht meter in einer Zeit uberwiegend asthetischer Interessen lebt .
Diese mussen sich jetzt mit dem bescheideneren Platze begniigen, der
ihnen neben den anderen grossen Menschheitsinteressen von Natur
zukommt .
Enkele citaten van BANS VON ARNim .
Deutsche Litteraturzeitung.

BOEKAANKONDIGING.

Dr. J. M. HOOGVLIET'S Opvatting van Taal8tudie en Methods van Taalonderwijs, door
Dr. J. A. DEn Mouw.
Het is dan Loch waar : het nieuwe leven komt aanbruisen : het doortintelt alien, en alle dingen worden nu met andere ogen dan vroeger
aangekeken . Wat 'en heel andere kijk hebben we al gekregen op de
kunst, nu we ons best doen aftedalen in de goudmijnen van de artiesteziel, om er onze kostbaarste kennis vandaan to halen, de wetenschap
van de ziell Hoe volkomen wordt zo ons waarderingsvermogen als wij
ons oefenen in bet doorgronden van onze moderne schriders, van onze
schrijvers ; als wij, door het weten van het zielsbewegen-van-nil gesterkt,
ons opmaken om zelfs niet-tijdgenoten to gaan ontdekken met Historie
tot wegwijzer. Ja, wij merken nu overgangen op, die bet niet meer
mogelik maken de mensen to verdelen in prozamensen - de meerderheid - en artiesten - 'en heel klein beetje l Wie waarneemt vindt,
in de meest prozaiese, dichterlike ogenblikken en och, die artiesten
kunnen zo laag-bij-de-gronds zijn I
Nu alles zich mettertijd gnat geven zoals hot is, nu de witsellagen
van onze ziel afbrokkelen en er vaak prachtige schilderingen en diepgevoelde opschriften en gedichten to voorschijn komen, waar vroeger
pleister en witsel blankten, nu worden zelfs de klassieken aangetast .
Pompeji is al lang aan 't leven teruggegeven, maar menigeen vroeg zich
of of we de kiassieke schrijvers maar niet liever zouden laten inpakken
om ze daarheen to zenden, waar ze als curiositeiten aan de bezoekers
konden getoond worden. Immers de aanhoudende voihardende studio
or van had er nu toch stellig al wel, in die 4, 5 eeuwen, uitgehaald
wat er voor onze beschaving uit to halen viel en dat in begrijpelike
moderne talen weergezegd, - en de weg van onze wereld is vooruit :
Act, act in the living present l
En dan vooral wat 'en kostbare tijd daaraan besteed op onze gymnasia,
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die resten van de Latijnverering van vroeger jaren, die nieuwerwetse
Latijnse scholen ; was 't niet godgeklaagd, dat men daar noch niets
beters wiat to doen dan het instampen van de grammatica's van die
dode talen, terwiji de jonges bij slot van rekening die schrijvers niet
of slecht of ternauwernood konden lezen . Zo word al lang geklaagd,
zo duren de klachten voort. Hoger en hoger gingen de stormvloeden,
meer en meer werden de beide talen bedreigd, tot zelfs 'en minister ze
aanblies om op eon bepaald punt aan to vallen en 66n bolwerk ten
val to brengen. Hot was om niet alles to laten wegspoelen, dat er
onder de klassieke geleerden zelfs stemmen opgingen om daaraan mee to
doen. Maar zou dan niet, ale 't one duin bezweken is, ook het
andere allicht ondermijnd worden ? Zou het niet de wegspoeling van
beide zijn? En zouden dan niet de vereerders van het Grieks juichen
over de val van het koude, nuchtere Latijn ? Zou er dan geen
gehuil van genot opstijgen nit de zee van de tijd, die de strijd
gewonnen had? En was het good om ekn van beide wegtenemen?
Lag het niet veeleer aan het niet moor deugen van beiden in die aanbruisende zee, zo maar blootgesteld aan alle weer en wind? Ze moesten
beschermd worden, vond Hoogvliet, anders gingen ze l En hij begon
aan z'n zeebrekers to werken . Nu, in dat work kreeg hij nu krachtige
hulp van Dr. Mr Mouw. Mogelik dat bun work als het of is, ale
velen - ook anders-als-zij-denkenden - meehelpen, de instorting voordan moot er gewerkt worden .
komen kan . Maar
Om to beginnen wijst Mr Mouw, Hoogvliet volgende, op de verkeerdheid van onze taalopvattmg en de daaruit voortkomende verkeerde
methode van onderwijs, al aan de Academie bij hot onderwijs in de
Vergelijkende Taalstudie bestaande. Doze toch heeft tot nu toe vooral
z'n best gedaan de homologe, gelijkvormige, taalvormen to weten to
komen ; zo is er zelfs 'en Indo-Germaanse stamtaal gereconstrueerd
- al staat die lang niet vast noch - ; zo hielp zij one 'en - noch
maar vage - blik to slaan in de Indo-europese beschavingsgeschiedenis
en in de overeenkomstigheden van het godadienstig denken bij Indieers,
Grieken en Germanen . Maar daarnaast is de studie van de gelijkwaardigheid voor de gebruiker van sommige elementen, vormdelen, met
die van 'en andere teal verwaarloosd. Dat is dus goon kwestie van
gelijkvormigheid of homologie maar van analogie, overeenkometigheid.
In alle menaen, die toch alle gelijksoortige organen hebben, moot dan
ook de hoofdzaak van dat waargenomene zich onbewust omzetten in
gelijkwaardige verklanking, of wel, hoe veel verschillends ook de
natuur van het land, de luchtgesteldheid, de omgeving, in de talen
van de mensen brengen, er moeten in die talen algemene begrippen
waar to nemen zijn en er is 'en soort van algemene grammatica van
alle talen to schrijven, waarin do begrippen zuiverder gescheiden,
precieser omschreven zijn, dan nu bet geval is . Dat nu heeft Dr.
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Hoogvliet ondernomen. „Hij wil niet onderzoeken welk woord in de
eene tail etzelfde is als welk woord in 'n andere, maar hij wil weten,
hoe et taalapparaat werkt en met welk funktioneel gelijkwaardige beter : op elkaar gelijkende (n. v. d. s.) - verrichtingssyetemen funktioneel gelijkwaardige - beter : op elkaar gelijkende (n . v. d. s.) resultaten bereiken ." Nu die kant van de teal kan men ook wel eons
gaan bekijken als 'en aanvulling van de Vergelijkende Taalstudie .
Te meer, omdat wij op de weg van doze stuiten op 'en hek waarop
staat : kennis van de klank . Er bij 'en bord met : Verboden toegang.
Bij benadering weten wij wel wat dam achter is, maar over dat mooie
klankeland dwalen, de klanken van vroeger eeuwen horen, dat kunnen
we niet. We zijn bij alle vormen van teal die we vinden tot het
schriftteken beperkt en moeten maar raden hoe de klank door dat
token aangeduid geklonken heeft en de eenstemmigheid daarover schijnt
noch lang niet bereikt to zijn ; er zijn tal van strijdvragen : hoe klonk
de bijbel van Ulfilas, de Saksiese Mliand? Hoe werden de Friese
wetten voorgelezen? En om maar een kleinigheid to noemen : de
jonges hier op 't gymnasium spreken het Latijn in de uitgangen vooral
heel anders uit dan ik het geleerd heb ; de Duitser doet het weer
anders en de Engelsman ; maar hoe deed de Romein het? Vandaar
ook de zucht bij de jongere teal-mensen om uittegaan van het ndlevende woord, de ntl-gesproken klank om daarvan de overeenkomstige
klanken to zoeken achter de oudere overeenkomstige woordbeelden.
Maar in die richting valt noch vrij wat to doen .
Gedeeltelik is dit nu 'en kwestie van het universiteitsonderwijs en
zal daaraan gedacht moeten worden, zodra er in de wet op het Hoger
Onderwijs wordt veranderd op de door one gewenste wijze . Wanneer
daarbij de Vergelijkende Taalstudie voor alle litteratoren op de voorgrond geplaatst wordt dan zal daarbij de aanvulling hierboven besproken niet mogen ontbreken. Intussen zija wij voorlopig noch wel
niet aan 'en algemeen candidaats- evenmin als aan 'en algemeen
doctoraal examen toe en de heron geleerden hoeven zich ook niet to
overhaasten denk ik. De weg waar zij langs moeten is groen van
goede wensen, maar in de verte is noch niets to zien van 'en to
bereiken doel.
Intussen zijn ook wij 'moderne-taalmensen' op school al begonnen
met uittegaan van het nil-levende woord en 'en tweede begrip van
Hoogvliet, waarvan hij de mogelikheid ook voor de praktijk aanneemt,
is om achter het denkleven en de manier van zeggen van de klassieke
schrijvers to komen door hun gedachtengang, hun woordvoeging to
volgen . Dat is wel niet juist het nd-levende woord, maar toch de
voor ieder bereikbare min of meer juiste aanduiding van Latijnse en
Griekse klanken en begrippen . Dat is wel jammer, maar de Latijnse noch de Griekse klank leeft moor ongewijzigd, juist zo ale de
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aanduiding op papier er uitziet. Dit geldt alleen voor bet denkleven
en 't is dus toch maar half. Enfin, om nu dat to kunnen doen, heeft
Dr. Hoogvliet scherp ingezien dat wij 'en nieuwe indeling van de
rededelen moeten hebben in pleats van de verkeerde en onvolledige
uit de Latijnse en Griekse grammatica, die wij door alle taalgeleerden
voor hun talen hebben zien overnemen, waarbij de groote vergissing
is geweest, dot men de Grieksche en Latijnsche grammatici voor
goeie taalkundigen hield en hun benamingen kritiekloos overnam, terwijl 'et toch apriori heel onwaarschijnlik is, dat 'en yolk dat over 't
algemeen de teal niet als ontstaan, maar ale gemaakt beschouwde,
'n juist klassifikatie beginsel had". Nu hecht ik voor mij er minder
aan voor de praktijk, dan de eerste indruk van bet book deed vermoeden . Dr. Cijfer plakt andere etiketjes op de verdeelde onderdelen,
mischien wel betere, maar de afspraak van nu voldoet voldoende aan
de eisen van de praktijk.
Het allerbelangrijkste van Hoogvliets denken is, zegt Dar Mouw,
bet volgende . Wetenschappelik en paedagogies van bet grootste belang .
Voor de Griek moat zich in de klankverbinding thuzomen offeren
zullen we bet begrip oferen onmiddellik gehecht hebben aan de vorm
thu, en zo is dan ook, volgens Hoogvliet, wat wij de wortel van 'en
woord noemen niet alleen 'n linguistische geleerdheid, maar ook en
in de eerste plaats 'en taalrealiteit." Jewel de taalanatoom mag 'et
cadaver (bestuderen), de bestendige drager van 'et begrip leeft" of
leefde, maar bet valt ons verbazend moeilik hem na to denken . Zelfs
de nd-levende ; of er duo bij 't gebruik van thuzomen door 'n Griek aan
de klank thu bet begrip offeren verbonden werd, bet lijkt wel waarschijnlik, maar bewijzen kunnen wij 't niet en noch veal minder of
er aan de klank zo 'en toekomstvooratelling vast zat . Bij dit laatste
zou bet ook kunnen zijn, dat bet geheel in verband met de omgevende
woordklanken, die indruk maakte : to bewijzen valt bet niet . Wij zelf
zeggen toch ook niet altijd wij zullen morgen uitgaan ; ook wel we
gaan morgen uit, ja zelfs zonder de minste toekomstaanduiding, als
de spreker die wel weet : we gaan [uit, hoorll Bij redenering over
doze kwestie heeft men goon vaste grond onder de voeten : dat alles
zweeft in 'en wazige lucht.
Dit staat alleen vast : ieder yolk heeft z'n eisen manor van denken
en vindt zijn wijze van denken de enig juiste en daarvan komt bet
ook dat de studio van 'en vreemde teal bet denken leniger maakt,
omdat je gedwongen wordt je in ander denken to verplaatsen. Hoe
geheel anders b.v. bet zich eng vastklemmen van de toekomstvoorstelling bij de Grieken aan de wortelvorm dan bij one, vgl . thuzomen
en ik zal je morgen middag, ale je bij me komt, hot book geven.
Dergelijke bespiegelingen zijn wel aardig, maar ook hier stuiten we al
heel gauw op 'en afaluithek met bet opschrift ,Wuarom?" En bet
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verschil tussen het wezen van de Griek en de Nederlander blijft
ons verborgen .
In ieder geval heeft de oude methode van taalonderwijs ons op de
schoolbanken 'en verkeerde voorstelling van het Griekse denken b .v.
gegeven, alsof die Grieken nu zo verbazend knap waren, dat ze
mekaar begrepen omdat ze direct de aoristus passief herkenden als
zodanig, in pleats van op de klanken to letten, waarin ze zich uitten .
Later werd je er mischien door de leraar wel eons om uitgelachen en
dan kreeg je er toch geen beter begrip voor in de plaats . Hot verkeerde kroop alleen angstig even weg voor die lach . Dat verkeerde
begrip dat wij ook bij ander taalonderwijs dan hat klassieke opdeden
moat er nu uit, evenals het, wat onze moedertaal betreft, uit de
breinen van velen weggewaasd is, ale 'n navel voor de zon van hat
gezondverstand. Hot is niet anders : de oude grammatica-methode
voldoet niet meer aan de eisen die wij stellen . Nu hangt de schrijver
van die oude methode, volgens welke wij allen min of meer de klassieke lessen in ons opgenomen hebben - of bij ons neer hebben
laten glijden - 'en verdienstelik geschilderd tafereel op .
Of hat bij alle docenten nu wear is ; of hij mischien ook 'en uitzonderingstoestand geschilderd heeft, zoals hij die zich algemeen dacht
op alle scholen ; of zijn work dus niet eerder to somber gekleurd is,
zoals 'en pessimist het zou zien ; of hij die zo denkt persoonlik niet
beter deed, zoals 'en classicus me zei, om maar in de grond to gaan
wroeten liever dan leraar aan hat gymnasium to blijven in zijn vak ;
of er met andere woorden niet docenten zijn die hun best doen - zij
het ook op andere wijze dan Dar Mouw-Hoogvliet - om hat
leven to benaderen in pleats van hat klassies-mooie to ontleden en
voor leerlingen ongenietbaar to maken ; op al daze vragen valt het
moeilik beslist to antwoorden voor 'en niet-klassiek docent, omdat het
onderwijs van ieder docent evenals de slak in 'en eigen afgesloten
huisje zit, waar niemand buiten hem zelf in kan doordringen . Ook
voor mijn ogen rijzen wel andere docenten op, maar 't is maar de
kwestie of ze niet aan do oppervlakte alleen zich veranderd hebben
bij hun onderwijs, of de Cobet-ondergrond niet bij de meesten noch
bestaat in pleats van vervangen to zijn door 'en moor kunstlievende
en toch tegelijk waarheid-zoekende stemming.
't Is de kwestie en ik geloof dat de geest van Cobet nocb to veel
aan onze universiteiten rondzweeft om, nfi al, to kunnen rekenen op
verbetering .
De bests methode zou zijn natuurlik, ale dat maar kon, in plaats
van het doelloos maken van themata nit de grate, grotere, grootste
Volcke om 'en jonge to brengen in 'en omgeving wear gewoon Latijn
en Grieks zuiver gesproken word ; dan leerde hij het mischien ook
zuiver spreken. Maar . . . . dat kan niet, want de zeldzame exemplaren
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van het Latijn-sprekend soort, (oud-Grieks hebben ze nooit veal gesproken, mean ik) zouden er voor bedanken hun huizen overvol to
krijgen. En dan nosh, was hun Latijn ale ontleend aan schrijvers,
vaak artiesten, wel hat gewone? Zou men bij one hat gewone Nederlands kunnen leren nit Van der Palm, Vondel, Bierens de Haan en Kloos?
Men kan duo hoogstens die artiesten na leren denken of tenminste
daarnaar trachten. En dat kan men eerder met 'en methode, die de
richting-Hoogvliet-D6r Mouw volgt, dan met de nude.
Onverbiddelik streng gaat deze amtenaar van het openbaar ministerie
dan hat requisitoir van daze laatste oplezen. Z'n verontwaardiging
maakt hem welsprekend en hat betoog, dat or eerst hier en daar al
to geleerd uitzag en wel 'en pleidooi v66r het behoud van Latijn en
Grieks leek, zo veal wetenschapswoorden uit beide talen gehaald waren er
in ten toon gesteld ; dat alto veelzijdig was haaot met z'n vergelijkingen
nit andere wetenschappen ale b.v. de biologie, voor de meeste litteratoren
en onbekend terrain, maar met dat al niet wegslepend, ja hier en daar zwaar
op de hand, dat betoog vloeit nu door de waarheid er van . De ,legkaartmanier" wordt onder handen genomen, waarnaar tot in de hoogste
klassen blijkbaar gewerkt wordt ; het maken van 'en ,constructie", als
dacht de Romein verkeerd en de Nederlander alleen juist, in plaats
van de jonge te brengen tot met het origineel evenwijdige reproduktie" .
Heel de schat van je eigen herinneringen wordt blootgelegd weer, alles
zie je weer voor je, zoals hat je zelf gegaan is met je eigen leraren .
Wat waren dat some saaie, eindeloze uren, ale je er nets Anders
onder doen kon en dan weer welke opwekkende ale er near hat mooie,
juiste woord gestreefd werd bij 'en vertaling, ale op het tekenende,
het komiese in Homerus en Terentius gewezen werdl Maar dan waren
de vakken niet prettig of vervelend, maar de docenten en zo was hat
met andere vakken ook, de leraren deden het 'em. - Juist, zie je
wel, dat is 't em juist : het ligt niet aan de methods en duo . - Neem
me net kwalik, ik wil wel geloven dat er ook met deze nieuwe methode
gruwelik saaie uren zullen blijven, maar dit staat vast, dunkt me, en
nu spreek ik voor me zelf : laten ze op school beginnen met hat lezen
van gemakkelik latijn, latijn dat b.v. in manier van denken dicht
bij het Frans staat, wat ze dan toch ook al leren, b :v. tilt de latere
latiniteit, waar wel stukken op to sporen zijn, die jonges mooi kunnen
vinden, dunkt me 1) en - naar ik hoop, want voor latinist zou ik
me niet graag durven uitgeven - begrijpen kunnen ; of 'en andere
manier was daze : wij hebben hier to lande aan de universiteiten altijd
noch grote kranen in het Latijn. Zou er nu geen van die Hooggeleerden zich meer zo jong kunnen gevoelen, zich zo in z'n jeugddenken kunnen terugplaatsen, dat hij nit meelij zelf eens aan 't ver') Zie Taal en Letteren VII, 516.
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tellen ging in Latijn en Grieks wat hij wist san aardige vertellingen,
avonturen, jonges-gedachten in 66n woord, die aantrekkelik voor jonges
zouden zijn?
Als men dan zo op die beide manieren bloemlezingen van prettige
stukjes wist samen to stellen, dan kon men opklimmen in moeilikheid
en mischien - mischien ook niet - in de hogere klassen komen tot het met
waardering lezen van de levendigste klassieken . Hot mooie dat Dr. H. J.
Boeken') vindt in de Anabaii8 wordt er door hun - de tweede klas vaak die 't moeten lezen on Grieks to lezen, niet in gezien, dat weet ik zeker.
De vergoding van de klassieken most eerst voor alleen mooivinden
plaats maken en daarbij most er van methode gewisseld worden, algemeen ; want men mag zeggen, zoveel men wil dat het aan de personen
ligt en niet aan de algemene denkbeelden, op de Lagere School hadden
we ook wel onderwijzers van wie we veel hielden en dus veel leerden,
maar dat neemt niet weg dat men er toch de methods gewijzigd heeft
en noch wijzigt en daardoor „im grossen and ganzen" de school verbeterd is ; bij Nederlands en Moderne-talen (M . 0.) hetzelfde : niettegenstaande veel prettige herinneringen aan pittig, levendig onderwijs,
verandering van methods en in 't algemenn gesproken levendiger,
pakkender onderwijs dat meer inspanning vordert van wie het geeft,
maw dan ook veel scherper herinneringen in de jongeszielen nalaat,
zoals altijd het leven zelf meer aangrijpt dan de geleerdheid van het
book, het concrete meer dan het abstracte . Terecht spot, dunkt me
Dbr Mouw met de „eliterigheid" (denk aan ooze „leeuwerigheid" van
Multatuli) nu toegeschreven door menses, die zelf die proof hebben
doorstaan, aan anderen die hun hersenen volgestopt hebben met
paradigmata, accenten en legkaarten-denkbeelden-omtrent-de-klassiekeschrijvers, maar dit staat vast : het gymnasium, wil het z'n recht van
bestaan niet verbeuren, moot ala 't grote doel hebben : opleiding tot
wetenschappelikheid, zodat men de „dispositie (en) de gezindheid (heeft)
om weetgierig en nauwkeurig et uitverkoren vak to bestuderen .' Nu
zweept de vrees voor de klassieke talen als hoofdvakken voor overgangsen eindexamens de jonges voort, om er toch hun beste krachten aan
to besteden. Bewijzen? Na hat eindexamen zijn ze leeggetapt en er
blijven meestal maar 'en paar herinneringen aan genoten moois in de
ziel achter bij die enkelen, die 'en zo grote geschiktheid voor alle taalstudie hebben, dat er toch 'en gedeelte van met hun ziel vergroeid is .
Dat eindexamen vooral is 'en gruwel en het allerergste is de thema,
die rest nit oude tijden, toen de mensen hun naam noch verlatijnsten
en in die taal schreven beter dan in hun moedertaal, die toch, dachten
ze, zowat vertaald Latijn was . Nu, wijziging van hot eindexamenprogramma is om meer redenen wenselik, want, zegt Der Mouw, bij
') Niouwe (lids V 509 .
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ons eindeksamen, van-ni' heeft hij die slaagt bewezen dat i op de
stoffige zolders van z'n geheugen magazijn 'n ruim assortiment voorradig had van homerische wapens (volledige uitrustingen moeilijk to
hekomen), liviaansche puzzles (met zeer bruikbare handleidingen ter
oplossing ; voorts facsimile's van romeinsche wetten (keurige uitgave,
kompleete kolleksie) ; verder vaderlandsche en algemeene koningen,
staatslieden en veldheeren (moeten met 'n droge doek worden afgenomen,
overigens treffende gelijkenis) ; voorts prachtige leeren ruggen met de
namen van wijageeren en dichters in vergulde letters (de werken zelf
kunnen er zonder groote onkosten in gebonden worden) ; benevens
allerlei andere artikelen, to veel om op to noemen . Blijkbaar wist i
in die rommel ook goed de weg, zoodat de aanzienlijke heeren die op
enquete naar de toestanden in de antiquariaten z'n magazijn bezochten,
hoogst tevreden waren over de prompte bediening."
Welnu met zo'n eindexamen zelfa, dat zo gegronde redenen tot
spot geeft, was er noch wel wat meer aan de jonges mee to geven ala
nu in de regel gebeurt, wanneer er maar meer tijd over was en die
kan er, dunkt hem, nu al komen bij het Grieks onderwijs, ala de
methode-Hoogvliet toegepast wordt. Daar tech is geen thema, eerst
nit het Latijn vertaald, om daarna ala 'en soort van monnikenwerk in
dezelfde vorm teruggebracht to worden. Die tad hoeft dua ten minste niet
bepaald naar het oude model to worden geleerd, zoals voorlopig met
Latijn noch wel min of meer het geval zal moeten blijven . Dan bleef
er, zoals Mr Mouw terecht nodig vindt, tijd over om de jonges meer
to geven dan kennis, „fonkelend schuim aan et oppervlak van onze
ziel", die tot „de diepte, de dragende bodem met monsters en
parels, et karakter" nieta afdoet. Vergelijkende mythologie, iets van
kunstgeschiedenis en wijsbegeerte zouden Zeus, Praxiteles en Sokrates
tot iets meer dan namen kunnen maken . Evengoed zouden, voeg ik
er aan toe, bij Vaderlandse en Algemene Geachiedenis in plants van
al de helden en koningen, de bijbehorende veldslagen en jaartallen,
kortom heel het geheugenwerk kunnen besproken worden : de maatschappelike toestanden, het peil van volkaontwikkeling en -beschaving,
de logiese gevolgtrekkingen nit gegeven toestanden voor de volgende
feiten. Ik stem het Der Mouw volkomen toe, dat er niet alleen gebreken zijn in het onderwijs in de klassieke talen, maar deze zijn zo
overheersend aan het gymnasium, dat ook de fouten hot meeste opvallen en - kwaad doen. Nu toch gaan mannen als Der Mouw
zover dat ze neerschrijven : „Et schrappen van latijn en grieksch als
onderwijsvakken zou ik 'n bizonder verstandige maatregel vinden ;
nog niemand heeft et me ook maar waarachijnlijk gemaakt, dat de
studie van die talen als paedagogicum, ala excitans van schoonheidszin,
weetgierigheid, plezier in begrijpen en nauwkeurigheid, als middel
derhalve tot vorming van wetenschappelijke mannen, die bovendien
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ook smack en kunstgevoel hebben niet met voordeel zou kunnen vervangen worden door grondige studie van nieuwe talen en of zooveel
wiskunde, dat niet to moeilijke astronomische en physische berekeningen
begrijpelijk worden, of enkele hoofdstukken nit de biologie" . Ale
mannen van bet vak er zelf zo over schrijven, dan vergeet 'en leek
of 'en minister al heel gauw, wat Der Mouw later zegt, dat de
lektuur van oue schrijvers" (als men die talen ala vormingamiddel wil
houden om welke reden dan ook) heel dienstig kan zijn ala uitgangspunt van taalkundige, beschavingshistorische, psychologisebe uitstapjes.
Zoals men in 'n bergland 'n geschikt punt uitzoekt om van daaruit
de natuur to leeren kunnen, zoo kan de lektuur van latijn en grieksch
(behalve dat et nuttig is, zooals alle vertalen) ala rustig pension dienst
doen van waar men de jongens langs hun onbekende wegen naar
hoogten brengt, die hun nooit vermoede vergezichten geven ."
En aia wij dat laatste nu om de fouten in bet tegenwoordige onderwijs niet kunnen inzien, dan zouden wij, zoals velen nu al doen, bet
kindje met bet badwater willen weggooien wat dat kindje toch wel
eons erg piju kon doen en - wie west - bij slot van rekening ons
zelf miachien wel verdriet.
Immers men kan zich zo moeilik verplaatsen in omstandigheden,
waarbij dit of dat anders moest als bet nu is .
Summa summarum : ik hoop dat denkbeelden als die van Dr . Hoogvliet, door de apostel Der Mouw samengevat en verspreid, mischien
door 'en ander voor de praktijk gewijzigd, voor de klassieke leraren
evangelie mogen worden. Dat er evenals over godadienaten veel
twist over komen zal weet ik zeker, maar eveneens dat men ze niet
langer doodzwijgen mag . Dan zal bet natuurlik gevolg zijn, dat er
mettertijd bij alle taalonderwijs 66n methode komt, wat bet individu
ten goede moet komen . Het aangewezen doel van ons voorbereidend
onderwija is bet zoeken van de levende of voor onze geest weer oplevende natuur en mena in al z'n vormenrijkdom, van uiterlik en van
gedachten, bet opwekken tot wetenschappelikheid, tot lust om verder
door to gaan .
Haarlem.

J. B. ScHEPERS.
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Set Wilhelmus, door J . PosTMus. Kampen, J. H . Kok, 1900 .
De kiem van dit werkje steekt in 'n artiekel, enige tijd geleden in
dit tijdschrift geplaatst .') De karakteristiek van de Geuzenliederen,
en van 't Wilhelmus, daar gegeven, werd uitgebreid tot de hoofdstukken III en V van de voor one liggende monografie . Hieraan zijn
toegevoegd : hoofdstuk I, over De oude tekst ; II, over het Geuzenlied ; IV, Ex profundus ; VI, Oranje en het Wilhelmus ; VII,
De Auteur ; VIII, Holland en het Wilhelmus ; I%, Het Wilhelmus en de Toekomst . Het werkje is hier en daar wat frazeologies,
zichtbaar militant, maar met vuur en overtuiging geschreven . Want 'et
book wil zijn 'n wapenkreet van 'et herlevend" Calvinisme . Het omlijst
de Geuzen-strijdkreet, 'et ademt aan 't slot 'et Geuzen-troostlied. Ja
deze auteur blijkt zelf to staan in 't door hem goed-geziene taken van
z'n bergenverzettend Geloof : Er profundisl
In 't Voorbericht dealt de schrijver mee wat er over 't Wilhelmus
geschreven is. Te beginnen met 't jaar 1834, toen Dr. Schotel in
,Eenige gedachten over het nude volkslied Wilhelmus van Nas, s o u w e en den vervaardiger van hetzelve", nit wist to maken dat,
zoals veel beweerd was, niet de bekende Coornhert de schrijver kon
zijn. In 1869 gaf Dr. W. G. Brill in de Bladen uit onze Volkshistorie"
'n „eigenaardige" parafraze die meer nog den schrijver zelf, dan wel
het lied" karakteriezeerde ; in Sijthoff's Algemeene Bibliotbeek in 1872"
gaf Dr. Jan ten Brink (in z'n Drie Volksliederen) iets over 'et
Wilhelmus, 'n soort volksboekje of vrijzinnig traktaatje", maar voorwerp van studie of onderzoek was ook hem 't lied niet geweest".
Evenmin is de oogst rijk in de Lieteratuur-Geschiedenissen ; Jonckbloet
maakt er zich (Dl . II, hoofdst. VII) of met 'n korte notiesie ; de overigen
geven ,fanfares", zelfs Balff in z'n voortreffelijke Geschiedenis der
Ned. Letterkunde in de 16e eeuw", bleef bi hat oude", en wat er in
't Tijdschrift der Ver . voor Noord-Nederl . muziekgesch. ward
medegedeeld, waren wel geen onbelangrijke vondsten, maar deze betroffen
de melodie, en gingen slechts ten dele 't lied aan . Daarom toog de
schrijver van dit boekje zelf aan 't werk.

I Jaargang 1897, b1z. 258-308 .
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Wie de schrijver van 'et Wilhelmus geweest is, zijn we er niet door
to weten gekomen . Twee namen werden er vroeger genoemd : Coornhert
en Marnix. Coornhert, de libertijn in hart en nieren", kon niet de
zanger zijn van 't Calvinisties lied van 't Voor Godes Woordt gepresen" .')
Ook Prof. Fruin heeft deze veronderstelling bijna belachelijk" gevonden.')
Schotel heeft, zoals we opmerkten, de onmogelikheid er van betoogd .
En eigenlik, aan Coornhert komt zooveel lof ook niet toe".') Marnix
dan? Hoe aanlokkelik dit denkbeeld ook moge zijn, de historie wijst
'et af. Wel zijn er twee getuigenissen gegeven ; die van de Nijmeegse
rector, Jacobus Verheiden : Men acht dat van desen man (Aldegonde)
,dat Liedeken eertyds gesongen ter eeren van den Prince
sy
,ghemaect ends uytghegeven . . . . "') en dus zeer vaag, - en dat
van de Mechelse rederijker Willem de Gortter, die onder bet Wilhelmus,
in z'n bundel gedichten opgenomen, schreef : D'eynde 1568 Ghecom,poneert ende Ghemaeckt door ionckheer Philips van Marnicx heere
van Sinte Aldegonde excellent poeet" . 5) Daarentegen zijn er feiten
die deze beweringen volkomen neutralieseren . Marnix was nich in de
laatste maanden van '68, nach in 't begin van '69 in 's Prinsen nabuurschap : integendeel, vrij ver van hem verwijderd . 4) Eerst in 1570 trad
hij voor vast in 's Prinsen dienst, en 't lied wordt gehouden in 't laatst
van 1568 to zijn ,ghecomponeert" . In de ediesie van 1581 luidt de
aanhef van 't opschrift : Corts na dat Graef Lodewijck van Groeningen
opgebroken (en van Gemmingen verdreven was) is de Prince van Orangien
na de Mase ghetogen . Ende volcht een Christelick Liedt gemaeckt
ter eeren", enz.') Waarschijnlik is de auteur 'n krijgsman geweest . 5)
Maar wat wel 'et voornaamete is, 'et lied is voortgekomen uit de boezem
van 't yolk, is niet de zang van fin, maar die van de kleyne luyden",
onder wie 66n der broederen weergaf, wat er leefde in alkr leven,
in alley borst.')
Wie ook de schrijver geweest mag zijn, hij was 'n diep-aangelegd
gemoed . Wat moat er in 't laatst van 1568 niet in de hoofden en de
harten van de ballingen zijn omgegaan . Oranje vagabondeerde met
enkele ruiters over de Franse grenzen ; z'n huurlingen verliepen ; en
getrouwen versmolten. Holland had nets meer to wachten ; Oranje's
middelen waren uitgeput. En onder dat handjevol verdrevenen wordt
dit lied geboren. E6n man van veerkracht houdt in deze stil-reins
geloofsuiting nan Oranje 'n spiegel voor . E6n van die sterken, die als
') BIz. 86. ') Zie 'et getuigenis, b1z. 86.
') Vg1. 'et oordeel van Prof. Rutgers, aid . Over de Libertijnse historieacbrijvers, blz. 91 vgg .
') Blz. 88 . ') Blz. 89. ') Biz. 90, 91 . ') Blz . 9. ') Zie do gronden op
b1z . 83 en 84. ') Biz. 84.
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alles wegvalt, rechtstaat, omdat hij staat in z'n recht. Een die zo vast
en zo zeker weet, dat God z'n zaak niet zal prijsgeven, en dat „alles
weer reg kom", dat hij rustig en veilig liggende op de beslistheid
van z'n firmament-vast geloof, uitdelen en ronddelen kan van z *n
hoopvolle berusting, aan anderen . Eon van die weinigen, die wetend
dat voor 't ogenblik alles vernietigd is, tooh met voorzichtige kalmte van
onderen op, in armoe en ellende, om alles, beginnen, huis en hof, vrijheid
en vaderland, maar bovenal, de vrije openbaring der Waarheid, van
meet of aan terug to veroveren, en die, ze weten 'et vast, ook 66nmaal
terugveroverd zal worden. Hun pogen moge falen, en nochmaals falen,
66nmaal, al is 't niet bij hun leven, zal de Heer ontegenzeggelik uitkomst geven. Van zo eon is dit Ez profundis. Van 'n uitverkorene"
Gods. Van 'n tiepe-Geus, van 'n Calvijn-man van wie de sterkte en
de kracht is uitgegaan . Van 'n koppige, die desnood alle bruggen
afbrak, om terug to gaan tot de basis der zelfvernietiging. Zie, daar
in Zuid-Afrika, 'et Holland van Overzee", glijden noch die Geuzenachaduwen langs de onafzienbare vlakten, en echoen de steilten noch
de geloofs-psalmen van de oude Hollanders terug . Zo komt dan toch
noch alles terecht.
God nie kan one nie verlaat "
In 'et Wilhelmus liggen de leuzen van 't opkomende voratenhuis en
van 't wordende Nederland ineengesnoerd . „Oranje is de man van
't Wilhelmus geworden," zeker.')
Geworden 1" zeer terecht . Want
Oranje die v66r en nd de Pacificatie al 't mogelike heeft gedaan om
de verschillende heterodoxe groepen aan elkaar to verbinden en dus
in z'n polietiek in elk geval 'n Libertijn was, 2) is door z'n ijvervol
leven, z 'n tragiese dood en z'n stervend gestamelde smeekbee de man
van de nasionale zaak geworden, en 't meest gevierd door hen, bij wie
't in de worsteling om de gewichtigste belangen ging . Iemand ala Oranje,
zal door z'n veelbewogen levee, z'n veelzijdige tank en de veelvuldige
omstandigheden, waarin zowel karaktervol doortasten als coneiliant
opofferen gevergd wordt, altijd wel moeielik door 't nageslacht, in z'n
beginselen en z'n handelingen to doorgronden blijven : de moeielikste
beschikkingen dulden de minste openbaarheid, noch bij de landzaat,
noch bij de nakomelingschap ; door tal van verrassingen die plotseling
in z'n polietiek ingrepen, word hij zelf, schoon meester van de toestand,
to veel door de omstandigheden geleid ; doch gegeven voor 's Lands
zaak heeft hij zich, onwederlegbaar, met al z'n kunde en z'n arbeid,
tot good en leven" toe, en 't is niet onzielkundig to gissen, dat hij
zich ten slotte met de innerlike drijfveren van hen, die ale ridders
Gods" 't krachtigat en onverzoenlikst naast hem stonden, op 'n ver') Vg1 . hoofdetuk VI : Oranje en hot Wilhelmus .
') Vg1 . Naber, Calvinistisch of Libertijnsch?
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trouwelike voet is komen to staan . De merkwaardige woorden op z'n
stervende lippen getuigen in elk geval, dat hij zich ingeleefd had in de
gedachte van to staan aan do spits van 'n aan God toegewijde schaar,
die bij z'n plotseling verscheiden zonder hun dagelikse en gerede leider
zou zijn, en 't is niet onmogelik dat door 'et zeldzame schouwapel, hoe
'n handvol yolks zich in 'n reeks van jaren staande heeft kunnen
houden tegen 'n goad-uitgeruste overmacht, bij Oranje de gedachte is
opgekomen dat hier nit veel dieper roerselen en op grond van veel
innerliker rechten 'n pleit to beslechten viel dan hj zelf met half
polietieke half humanistiese bedoelingen in 1568 heeft onderstaan to
beginnen . In elk geval mogen we bij 'n grondige studie van Oranje
en z'n tijd niet voorbijzien, dat in 1572, toen niemand ter wergild kon
gissen wat de afloop zou worden van de opmars van 't Spaanse lager
tegen de zwakversterkte en de verdeelde Hollandse steden, hij 'et gewaagd heeft, in 't Oosten en in 't Weston afgesloten van de zee, to
midden van enkele meerendeels weifelende burgerijen en omringd door
'n onbetrouwbare boerenbevolking, zelf geen krijgsman zijnde, openlik
z'n leven en z'n talenten to stellen tegen de voortreffelike en telkens
opnieuw aangevulde Spaanse troepen . In zulk 'n vermetel beataan ligt
wat in 't lied van de balling schuilt : de heldenmoed en 't berustend
vertrouwen van 't Ex profundis I
Voor de heer Postmus, stel ik me voor, - en dit werkje geeft voor
deze onderstelling voet en mood,') - zou 'et ter verpozing van z'n
dagelikse arbeid 'n welkome task kunnen zijn, binnen 't ruime kader
begrensd door „uit de diepten" en Gode alleen de eer" naast z'n
,,Wilhelmus" enige monografieen over 'n nasionaal heldental to plaatsen,
en wat noch wenseliker is, 'n work op to zetten over de volksaardige
lieteratuur. We hebben tot heden wel 'n handbook van onze nasionale
geschiedenis, dat door z'n vast karakter en z'n benijdenswaardige pragmatiek de - eenmaal bij onze „neutralieteit" noodwendige - eenzijdigheid vergeeflik maakt ; doch 'n lieteratuur-historie op Calvinistiese best
zal op 'et handbook van Groen dit vbbr kunnen hebben, dat de
bewerker, zonder uit libertijns geschreven bronnen z'n draad behoeven
to ontwoelen, van meet of aan in 'n openliggende lieteratuur kan grijpen, en
ze onbekommerd rangschikken kan om de lijn van z'n wereldbeschouwing .
Onbekommerd, en duo met 'n open oor voor 't taalgeworstel der ongeoefenden, en met opruiming van klassistiese „schoonheids"-wetten . _)
Onbekommerd, en duo zonder face hoeven to maken tegen de in de
weg ataande „autorieteiten", 3) maar hoog zich houdende aan 't over
') Ik wijs op hoofdstuk IV en V(1), VIII en IX .
') Zie do opmerking op blz. 20.
') Wel wat vaak aangehaald" en
dan verstotenI
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hen gespannen psychologiese koord. Dan zal hij, die 't Wilhelmus
ook op breder doek wist to spannen, ook binnen dit kader naast 'et
Calvinisties stroeve" ook 'et ,verstandelike", 'et dartele" en 'et ,ongeoorloofde" z'n pleats weten to geven, en 't ganse volksleven om z'n lijn
weten to kristalieseren. Rijke bronnen zal hij vinden op z'n weg, lavender
en eterkender noch nit de dagen, ale diepe geesten en karakter-mensen
de hoofden opsteken en hun harten uitstorten, omdat ze, voor hun do
tijdstroom overstelpt, appal aantekenen bij God en de mensen, dat ook
zij zullen worden gebrandmerkt ale behorende tot hun eeuw . Dan ook
to meer zal, meelevende met do zijnen, de auteur werken uit de
diepten." En ook zal hij, omdat z'n leer 'n weg wil, en de weg 'n
doel, - als z'n menselike kortzichtigheid bij 't heden etil moat etaan,
de troost ale zijn baken zetten, 1 ) tegenover do diepte. Hij zal dat
doen ook nosh, in z'n vreugde over 't herlevend" Calvinisme . In 66n
opzicht echter zouden we wensen, - zo slechts niet z'n illueie verteert
voor z'n diepere blik 1 - dat hij aan de recbtvaardigheid geeft wat
haar toekomt, zo hij zich zet zich zelf en z'n tijd bedachtzaam aan 't
Calvinisme to toetsen . Dat wij psychologies geworden, 'et diepe leven
van onze voorzaten trachten to herkennen, strekt ons tot ere . Dat wij,
nieuwgeboren, onze verwanten zien of zoeken in de strijdenden en de
sterken, die in hun tijd in hun kerkelike vormen hun onmiddellik
kindechap-Gods uitdrukten, niemand kan 't onze pieteit euvel duiden,
dat wij bij hen de schaduwen van onze viesien borgen . Maar straks,
als we, indievieduen, weer door de gegeven verinnerliking van one
wezen, weer door de gegeven etriemen der kastijdingen tevens, ale vernietigden van meet of beginnen, wie zegt ons dan in wet voor vormen
we, allMn en ale yolk, onze nieuwgeborenheid uiten, en in wet voor
woorden en tonen bas Ex profundue one vast vertrouwen zal opzenden
over 't troostende pad . Want de afstand tussen Rome en Geneve
moge groot zijn, do nieuwe tijd ziet de kloof ale niet meer dan 'n
grensrand, maar zoveel to meer z n eigen toekomst ale 'n nieuw werelddeel . Wet brengt de morgen ?
In de vraag, en dit bindt one
allen, ligt ook 'et antwoord : we staan in raadselen tegenover de
Eeuwigheid, en altijd zullen we hunkerend behoeven
de Trooetl
J. Boop w.is .
') Me 't slot : b1z. 120.
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J. W. BRIIINIER, Do. . deutsche

Volkeled, fiber Werden and
Wesen du deutschen Volksgesanges. - Leipzig. B . G .

Teubner, 1899 .
Gaarne vestigen wij de aandacht
op dit boekje, dat onder eon beknopte vorm heel wat interessants
brengt omtrent de geschiedenis van
het duitse, tevens van het nederlandse, volkslied. Zeer eigenaardig
zijn de aanwijzingen welke B . geeft
omtrent de oorsprong en de ontwikkeling van de onderscheidene genres
als ook omtrent het verband tussen
het volkslied en de oud-germaanse
godsdienst . Hot hoofdstuk waarin
doze theorie wordt uiteengezet, is
zeker hot verdienstelikste van het
ganse werkje en verruimt onze
kijk op de germaanseoudheidkunde.
De oorsprong van het volksgezang zoekt B. - met R. Koegel direkt in de germaanse oudheid ;
hij beschouwt het ale onafscheidbaar
van de godsdienst, als een direkt
uitvloeisel van de feestelikheden
van onze vaderen . De getuigenissen
omtrent het bestaan van gezangen
behorende tot de natuurfeesten of
tot plechtigheden uit bet burgerlike
T. s. L. XI .

leven, ontbreken niet, van de
tijd der Romeinen of tot in de
middeleeuwen. Ala godsdienstig
koorgezang bestond het lied bij
de Germanen van oudsher . Bij
de kerstening ging er veel to loor,
doch niet alles, zodat zich nog
heden menig overblijfsel, van de
cosmogonische mythen b.v., laat
terugvinden in het kinderrijmpje
en het volksraadsel . De reizende
speelman van de middeleeuwen last
zich ook, naar deze theorie, terugbrengen tot de oud-germaanse priesterzanger.
Wegens de ineengedrongen behandelingswijze - men zie b.v.
hetgeen B. zegt over de compositie
bij stukken en brokken van vale
liederen - werkt menig hoofdstuk
in dit boekje prikkelend en zet
aan tot verdere studio van hot
onderwerp. Wellicht zal hij, die
in dit boekje eon inleiding" zoekt
tot de kennis van het volkslied,
vinden dat de schrijver het hem
wat moeilik maakt. Maar eon
mans kan niet alle kwaliteiten
bezitten . B . is oorspronkelik, en
warm voor zijn onderwerp . En dit
is al veal ; hoewel nu en dan wat
duister, en of en toe al to good
vaderlander, duet hij in elk geval
10*
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do poezie van het volkslied tot
zijn recht komen.
AUG. GIITE9E.

0. WEISE, nee deutschen Volksetdmme and
Landschaften. - Leipzig.
B. G. Teubner, 1900.

DP.

In dit boekje wilde de schrijver
eon beeld ontwerpen van de verschillende germaanse elementen
welke behoren tot het tegenwoordig duits gebied. De geografiese
woonplaats heeft in de eerste plaats
ingewerkt op het temperament, op
hot karakter, en den geesteliken
aanleg in een bepaalde richting
ontwikkeld. Hier legt men zich
moor toe op landbouw, daar houdt
men zich liever bezig met industrie
en handel. Voortreffelik heeft dr.
Weise de karaktertrekken van de
onderscheidene duitse stammen omlijnd en toegelicht door het nodige
aantal konkrete voorbeelden . Tevens
wijst hij er op, hoe zich de karaktertrekken terug laten vinden in de
zeden en gewoonten, in de sagen
en sprookjes, bij de inrichting der
woning, in de politieke gezindheid,
in de uitingen op litteraries gebied. Enige good gekozen en keurig
uitgevoerde platen, voorstellende
sta(lsgezichten, landachappen en
merkwaardige gebouwen, versieren
het boekje, dat hiermede warm
wordt aanbevolen.
AUG. GITrPE .

In het eerste Nederlandsch letterkundig bijblad van ,,Cosmos',
redactrice Marie Marx-Boning,
medewerkers : Anna de Savornin
Lohman, Joh . de Meester, Henri
Borel, Victor de Meyers, J . Everts,
Gerard van Eckeren, Edw. B .
Roster, Karel van de Woestyne,
Herman Teirlinck, e. a ., wordt bericht, dat inplaats van maandeliks
66n vel, om de twee maanden twee
vel van dit bijblad zal verschijnen,
waardoor hot onaangename „wordt
vervolgd" zoveel mogelik voorkomen wordt.

Stijn Streuvels, „Lenteleven",
, Zomerland", „Zonnetij" .
Wanneer wij met ekn woord
moesten bepalen, wat de bekorende
kracht is van Stijn Streuvels, waardoor hij ons aantrekt en vasthoudt
op eens, - dan zouden wij zeggen
met diepe overtuiging : bijua geen
ander nederlandsch schrijver staat
zoo direct-weg aangesloten bij hot
in-waarheid-werkelijk zijnde, zbb,
zonder tusschenwand van ikheid
of rfleetie, in echt, onmiddelijk
contact met de natuur. Wat hij
ziet, ziet hij scherp en klaar en
zuiver, ziet hij groot en toch weelderig-fijntjes, en voelt or nets anders
bij, als wat de dingen, die hij ziet,
hem to voelen geven, zooals hij
op-zich-zelve en uit-zich-zelve inderdaad zijn.
Reflectie en wijsheid, die, o, zoo
vaakl zoo dom is van conventie,
komen niet bij het zien in hem
op ; neen, hij proeft alles, zooals
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hot tot hem komt, op de zuivere
tong, als hot ware, van zijn onbevangen geestelijkheid : hij ziet het,
zooals eon diepmeevoelende en door
de inwendige heiligheid der dingen
hooggestemde, maar onbewuste godheid hot zien zou, en zegt het
den uit, fierlijk-vrij, in zijn haast
kreuklooze reinheid van t&nschouwing, met den zachten gloed en
het harmoniach zich wendend bewegen, die reeds van uit het diepste
der dingen naar voren kwamen,
vbbrdat hij keek.
Elke vooropgezette houding, alle
uit vergankelijke en willekeurige
abstracties van des schrijvers bedenkenden geest saamgeknutselde wilsprocessen en kijksyatemen, 't zij
sentimenteele of quasi-artistieke,
't zij socialistisch- of kerkelijkdrijvende, kortom, al het tijdelijke,
wijl menschlijk-subjectieve, is van
dezen schrijver verre gebleven : hij
ziet alle dingen eenvoudig-schoon
en menschlijk-natuurlijk, zooals zij
in de heusche werkelijkheid waarachtiglijk zijn. En daarom zal hot
werk van Stijn Streuvels blijven
leven en hoog omhoogstaan voor
alle tijden, als al het tendentieuse,
het leelijk-expresse reeds lang is
verzonken in vergetelheid.
Zo o. m . WILLEM KLoos in
De Nieuwe Gide van Febr. 1901,
terwijl in de Holland8che Revue
NETBCHER die ale „Bet book
van de maand bespreekt.

Van alle tijden.
Onder Redakeie van C. G.
en JAN LI(ITHART,
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verschijnt bij J. B. Wolters, to
Groningen eon Bloemlezing, die
Van alle tijden heel.
„Door dozen titel : Van ails tijden
hebben we niet alleen en zelfs
niet in de eerste pleats willen
uitdrukken, dat de stukken aan
de letterkunde van verachillende
eeuwen ontleend zullen worden,
maar ook, maar bovenal, dat ze
behooren zullen tot die uitingen
van geest en gemoed, welke - bij
ale onderscheid van vorm - het
algemeen menschelijke doen kennen,
het onvergankelijke wezen in den
tijdelijken schijn, due juist datgene,
't welk van alle tijden en voor
alle tijden is.
Wij hebben one ten doel geeteld,
naast eon zuiveren herdruk van
den tekat al die verklaringen to
geven, welke tot het recht begrip
noodig kunnen zijn . Voor velen
zal er wat overbodige wezen, doch
daervan zal niemand one zeker
eon verwijt maken. De Inleiding
maakt den lezer bekend met wetenschappelijke bijzonderheden aangaande het stuk en wijet hem op
enkele schoonheden . In hot algemeen gaan wij van het denkbeeld
uit, dat het geiwt van hot etuk
zooveel mogelijk most worden verhoogd en due zoo weinig mogelijk
belemmerd door opmerkingen en
uitweidingen, die in uitgaven voor
vakgeleerden passen en hun intellectueele voldoening kunnen verechaffen, doeh den lezers, die wij
one vooretellen, weinig belang
kunnen inboezemen . Uit dit oogpunt zijn ook de varianten weggelaten."
Uit het Voorbericht.
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has. van den Spiegel der Sonden,
ofachoon de uitgave dier fragmenten,
door Jhr. Nap. de Pauw hem die
benuttiging ervan zoo gemakkelijk
hadden gemaakt. Meer dan eene
„ lYoe dankbaar wij ook Prof. aanteekening zeu weggevallen of
Verdam hulde brengen voor de
anders uitgevallen zijn in de uitzorg door . hem aan deze uitgave gave van Prof. Verdam, meer dan
besteed, willen wij er geen geheim sane vordorven plaats zou door
van maken dat ze ons niet to eene betere lezing vervangen zijn
enemaal bevredigt.
geworden, zoo dit geschied was .
Wij zien namelijk niet in dat
Bedoelde fragmenten. of in gehet de moeite loonde de teal van tal, komen voor met aanteekeningen
het Munstersch ha. terug to ver- over hunne verhouding tot hat
vlaamschen. Liever een verneder- Munstersch ha. en tot den prozaduischte en verdorven tekst, getrouw tekst, op bl. 406 tot 464 van de
naar het Handschrift, en met de reeds meer gemelde 2de afl . der
noodige aanteekeningen van den Middelnede, I. Gedichten en Fragm.
uitgever bij de moeilijke en be(1893). Ze bewijzen dat de Spiegel
langrijke plaatsen, dan een recon- der Sonden nog al verspreid most
structie, die heel zeker in menig geweest zijn ; de vijf fragmenten
opzicht en onvermijdelijk niet be- zien er nit aloof ze elk tot een
antwoordt aan den oorspronkelijken ander Its. zouden behoord hebben ;
tekst. Liever eene uitgave, wier en de teal is bij alle zuiver Midvoorkomen zelf bij iederen regel
delnederlandsch . - Een dier fragu toefluistert : hier liggen wolfijzera menten, volgens den h. de Pauw
en echietgeweren, dan zulk eene tot de XIVe eeuw opklimmend,
wier voorkomen eerder geachikt is bevat zelfs een aantal verzen nit
om een valsch gevoel van zeker- een der hoofdatukken over de Gulheid en vertrouwen to doen ontstaan . zigheid, welke in hat Munstersch
Ook in de schikking der uitgave he. ontbreken, en vult dus een
kunnen wij niet nalaten to betreuren, deel der leemte aan.
dat de tekaten van hat Munstersch
Die verwaarloozing van de fraghs. en van het Oudenaardsch niet
menten, door Prof. Verdam, betegenover elkaar werden gedrukt ; vreemdt des to meer, dear hij wel
door het afdrukken der beide teksten degelijk voor zijne uitgave gebruik
achter elkaar wordt het vergelijken
heeft gemaakt van een fragment, innoodzakelijk veel verdrietiger en dertijd door Prof. Moltzer medegetgdroovender.
deeld in het Tijdschr. v. Nederl. Taal
Een bezwaar van grooter belang en Letterk. ; bedoeld Fragment (van)
is echter dit : Prof. Verdam heeft Geervliet, bij ' Jhr. de Pauw bl.
bij de bewerking van zijn kritischen
422-37) is nochtans door Prof .
tekst geene rekening gehouden met Moltzer nbch gansch volledig, nbch
de fragmenten van verachillende gansch nauwkeurig medegedeeld
Die Spiegel der Sonden, door
Dx. J . VExnenc . Eerste stuk .
Leiden, E . J. Brill, 1900 . f 6.-
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geworden, de latere uitgave van
den h . de Pauw (ofschoon daarom
toch nog geen blind vertrouwen
verdiendl) verdient heel zeker de
voorkeur."
L. SCHARP4, in
Diet8che Waranda en Belfort.

De eerste maanden Fransch
volgen8 nor hale methods,
door Dn. J. M . HOOavuHv .
Amsterdam. S. L. van Looy,
1901. Eigenaardigheden, waardoor deze
methode zich van andere nieuwere
methodes b .v . de methodes Langenscheidt, Gouin en Berlitz onderscheidt, zijn o.a. de volgende :
lo. Er is hier geen sprake van
een oppervlakkige, gedeeltelijke hervorming. Tot de bodem
toe is alles vernieuwd. Alles wat
onlogiesch en onwaar is in de
tradicioneele spraakleer, worth hier
onvoorwaardelijk verworpen. De
natuurlijke, zielkundige
a p r a a k leer wordt in alle deelen
gevolgd.
2o . De zinvormingsleer is
hoofdzaak en wordt aanvankelijk
geheel op zich zelf behandeld .
Deze behandeling geschiedt door
middel van een letterlijke vertaling zonder bijvoeging van
de oorspronkelijke tekst . De
letterlijke vertaling is hier niet
gebrekkig en onnauwkeurig. De
vertolking van ieder woord is zoo
gekozen, dat zij behalve in de
betrokkene ook in iedere willekeurige andere volzin zou
kunnen dienst doen .
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3o. De klanken komen moor
volkomen tot hun recht, doordat
in de eerste maanden alleen eon
fonetische en niet de gangbare
schrijfwijze wordt gevolgd .
4o. De woordenkennis wordt
niet verwaarloosd, maar door praktische, belangwekkende opmerkingen bevorderd. Van begin of
aan tracht de methode, zoo in dit
als in alle andere onderdeelen, het
onbekende voortdurend op een
of andere wijze aan het bekende
vast to knoopen .
5o. De voorstellingen van
de klanken worden hier op
hoogere prijs gesteld en meer
in aanmerking genomen dan de
klanken zelf. Sommige letters, die
wel gedacht, maar niet gesproken worden, zooals b.v. de (e)
van bonne, belle, de (z) van
enfants, femmes, secrets enz .,
worden als bestaand erkend .
6o. De leerling is zelf voortdurend in de gelegenheid de geregelde voortgang van zijn vorderingen to kontroleeren .
7o. Hot maken van zoogenaamde
thbmata wordt onnoodig. Wel
leert men volgens de normale
methode ook i n de vreemde teal
vertalen, maar dit gebeurt eerst
later als men genoeg gelezen heeft
om geschikte zegswijzen uit
zelfgelezene verhalen to
putten.
8o . Hot opdreunen van woordvormen in reeksen en het geweldadig instampen van r e g e l s
met uitzonderingen vervalt .
Wij houden ons voor de uitspraak van het Fransch geheel
aan de grootste autoriteit op dit
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gebied, nL prof. Paul Passy to
Parijs, De in Nederland meest
gangbare uitspraak van 't Fransch
is in sommige bizonderheden met
dit gezag in atrijd.
Het Voorbericht.

Verklarend Handwoordenboek
der Nederlandsche Taal, door
M . J. KoFamN. Tweeds, zeer
vermeerderde druk. Groningen
J. B. Wolters, 1901 . Dit boek is tevens woordentolk
vooral ten dienste van bet onderwijs, bevattende nagenoeg 60 duizend woorden en uitdrukkingen op
allerlei gebied, eigene en vreemde ;
verklaring van eigenlijke en figuurlijke beteekenissen, van zegswijzen,
spreekwijzen, voor- en achtervoegsels enz. ; aanhalingen wt onze
dichters en prozaschrijvers ; een
aanhangsel in zeven afdeelingen .

Absolute volledigheid bezit het
werkje zeker niet, en als wetenschappelijke vraagbaak wil het niet
fungeeren. Met voordacht zijn uitgelaten : lo. allerlei afleidingen en
samenstellingen bij werkwoorden,
zelfst. nw. enz., die door niemand
ooit gezocht worden, 2o . die woorden
en uitdrukkingen, welke in de
beschaafde spreek- en schrijftaal
zelden of nooit gehoord worden.
De opengevallen ruimte is gebruikt
tot het verklarrn van woorden en
en uitdrukkingen, ook in overdrachtelijk.en zin, van zegswijzen,
spreekwoorden, enz.
Verder zijn de gangbare vreemde
of nitheemeche woorden in ruime
mate opgenomen en verklaard ; hun
getal bedraagt duizenden, zoodat
bet werkje ook in dit opzicht als
tolk kan dienen.
Tal van eigene en uitheemsche
woorden werden ingevoegd, ook
Indische of Maleische benamingen
Voorbericht .

NIEUWE boeken
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GESLACHT IN TAAL .

Wanneer men dageliks kan opmerken, dat in de beschaafde
nederlandse omgangstaal niemand hetbekende m anlik en vrou w lik
geslacht van de Vries en to Winkel in de vorm van bet lidwoord
- het kenmerk bij uitnemendheid voor die geslachtsbepaling onderscheidt ; en wanneer men daarbij nagaat, hoeveel er in allerlei
schrifturen tegen die (door de Vries en to Winkel in hun bekende
'Woordenlijst' opgegeven) onderscheiding gezondigd wordt ; dan
zou men wel horende doof en ziende blind moeten zijn, om bij
't begin van de 2 " eeuw nog to kunnen beweren en to willen
volhouden, dat in bet onverschoolde taalbewustzijn van de nederlandse 'spraekmakende gemeente' die gecodificeerde onderscheiding
zou bestaan.
En na de verschillende uiteenzettingen in vroegere jaargangen
van dit tijdschrift en elders ter bevestiging van de waarheid, dat
we in onze taal metterdaad alleen de- en hat- zelfstandige naamwoorden
onderscheiden, 1) zou 't met recht water in zee dragen kunnen
heten, wanneer ik deze waarheid opnieuw met argumenten trachtte
to staven . Evenmin zou 't meer pas geven, over de waarheid met
een vertoon van nieuwheid to spreken : 't is nu wel aan to nemen,
dat tenminste in wetenschappelike kringen hieromtrent geen verschil van mening meer bestaat .
Onze taal is due in dit opzicht vrijwel in eenzelfde doen als
de verwante noorse talen en komt in zekere zin overeen met
't frans, waarin ook maar twee lidwoordsvormen ter geslachtsonderscheiding voorkomen. 2) En het angels heeft zelfs deze
') Ik verwija hier o. m . naar Paula Grundri8s der germanischen Philologie I
(1891), b1z . 681, waar Jan to Winkel in z'n 'Geschichte derniederlandischen
Sprache' zegt : 'Dadurch ist in der Umgangssprache der Unterachied zwiachen
mannl. and weibl. erloachen
Nur far das sachliche Geschlecht mit
dem abweichenden Artikel het hat der Niederlander noch Gefuhl .' Evenzo
in de 2e uitgaaf (Sonderabdruck) van 1898, blz . 872.
') Dat in 't franc het neutrum van vroeger (d . w. z. van 't latijn) niet meer
bestaat en daarentegen de noorse talen en 't nederlands het vroegere onderscheid
tussen maaculinum en femininum niet meer kennen, is hier van geen belang .
T. & L. XI.
11
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simpele onderscheiding niet meer : dat kent maar 66n lidwoordsvorm, waarmee dus bij de zelfstnw . elke geslachtsonderscheiding
van vroeger heeft opgehouden .
Eon taal, aan de onze naverwant, is er intussen, die werkelik nog
drie geslachten onderscheidt, d . w . z . nog drie vormen van 't bepalend
lidwoord bij de zelfstandige naamwoorden kent ; en wel 't duits,
waarin der, die en das nog in kracht en bloei staan . En gaan
we terug naar hetgeen ons door schriftelike overlevering bekend is
van vroegere taalperioden op 't gebied van het germaans, dan
vinden we daar overal hetzelfde verschijnsel, dat nu nog in hot
duits bestaat, namelik de onderscheiding van de zogenaamde
drie geslachten, al werden deze ook niet joist zo biezonder
kenmerkend door lidwoorden 1 ) aangeduid .
En niet alleen aan 't germaans, maar aan het gehele indogermaanse talencomplex was of is dit verschijnsel eigen, waarbij
't voor de algemeenheid van de eigenschap om 't even is, of lidwoorden, voornaamwoorden of buigingsvormen van zelfstnw. of
bijvoeglnw. die drie geslachten in taal uitdrukken .
*

*

Na deze inleidende opmerkingen kan worden overgegaan tot
een verklarende behandeling van het begrip 'g e s l a ch t' in taal,
tot eon onderzoek naar het al of niet bestaan van samenhang
tussen taalgeslacht en seksueel geslacht, en eindelik tot eon uiteenzetting van de hypotheze, reap . d e hypothezen over het zgn .
ontstaan van 't geslacht in taal .
't Ben zomin als 't ander is tot nu toe met enige uitvoerigheid
in dit tijdschrift gedaan, waardoor, hetgeen ik laat volgen, z'n
recht van bestaan mag hebben . En dat ik niet voor vakgeleerden
schrijf, zal wel hot karakter van m'n uiteenzettingen rechtvaardigen .
Mijn doel is alleen het begrip `geslacht in taal' in z'n algemeenheid
tot geestelik eigendom to doen worden van wie in taal belangstelt
Ik hoop daarbij alle holle wijsheid to vermijden, maar mag zeker
wel enige 'Vorkenntnisse' veronderstellen . Wie met de litteratuur
over hot onderwerp zelf wil kennis maken, kan zijn voordeel doen

') Het tegenwoordig heersende gebruik van lidwoorden is eerat in latere
eeuwen ontataan. Hetzelfde geldt van de romaanse talon ; 't latijn kent nog
goon lidwoorden . 't Grieks daarentegen kende al 't bepalend lidwoord .
'Lidwoord' gebruik ik hier en in 't volgende ala regal voor 'bepalend lidwoord' en ook gewoonlik voor 'lidwoordsvorm', ala de duidelikheid er niet
onder lijdt .
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met de desbetreffende orienterende opgaven op de volgende
bladzijden.
'Geslacht' is een woord, dat ieder nit bet dageliks leven kent .
In de registers van de burgerlike stand best bet : Een kind
geboren van 't manlik of van 't vrouwlik geslacht . In die zin is
elk kind bf van 't manlik of van 't vrouwlik geslacht .
In diezelfde zin zijn van 't manlik geslacht : de man, de koning,
de graaf, de leraar, de onderwijzer, enz. ; en ook : de henget, de reu,
de haan, enz . ; - en van 't vrouwlik geslacht : de vrouw, de
koningin, de gravin, do lerare8, de onderwijzeres, enz. ; en eveneens :
d o merrie, d o teef, d o hen, enz .
Maar ook zijn in diezelfde zin van 't manlik geslacht : hot
mannetje, jongetje, ventje, koninkje, hot haantje ; - en van bet
vrouwlik geslacht : hot vrouwtje, meieje, koninginnetje, hot wijf,
hot hennetjo, enz.
In dezelfde betekenis is van 't manlik of van 't vrouwlik geslacht, zoals zoeven al word opgemerkt : hot kind; en evenzo : hot

veulen, hot kalf, hot rend, hot schaap, hot pert, hot varken, hot
paard, hot hoen, enz . Eveneens : d o mens, d o bond. Ook d o kat,
de gait, do koe, do kip, do wolf, ale deze begrippen niet in tegenstelling met do kater, do bok, do atier, do haan, do wolvin worden
bedoeld . En zo zouden vrijwel alle verdere diersoorten to noemen
zijn, net gelijk of do diersoortnaam het of do voor zich heeft .
Dit is een waarneming nit bet dageliks leven, die, nog uitgebreid tot de planten, zou voeren op bet wetenschappelik gebied
van de natuurlike historie .
't Is dan namelik 't begrip-zelf, door bet zelfstnw . genoemd,
waarom we spreken van manlik en vrouwlik geslacht ; m.a .w.
we hebben tot nu toe voorbeelden en gevallen van seksuele
geslachtsonderscheiding opgegeven .
'Geslacht' in deze betekenis komt overeen met bet latijnse
begrip 8exu8 en met bet franse aexe, nederlands 8ek8e .
Nu is intussen 'geslacht' niet alleen een alledaags begrip, dat
presies zo op 't wetenschappelik gebied van de natuurlike historie
z'n uitlopers en vertakkingen heeft . Maar `geslacht' is ook een
begrip in de taalkunde, een techniese term in de taalwetenschap,
of om 't zo begrensd mogelik uit to drukken : in de spraakkunst,
in de grammatica . 1 )
') Ik schrijf geen woordeboek-artiekel over 't woord geslacht ; daarom ga
ik de betekenissen van dit woord, hetzij die nit 't dageliks leven, hetzij die
op enig wetenschappelik gebied, met stilzwijgen voorbij, wanneer ze geen
waarde hebben voor de verduideliking van 't begrip 'geslacht in taal .'
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't Mag zeker wel als bekend worden verondersteld, dat het objekt
van waarneming in de spraakkunst de taal is, en voor zover
het geslacht betreft, het woord, en niet, zoals in de natuurlike
historie, het ding, het voorwerp-zelf . En wat in wetenschappelike
zin van de natuurlike historie geldt, is ook toepasselik, maar nu
vanzelf in niet-wetenschappelike zin, op het dageliks leven : ook
hier gaat 'torn de dingen, de voorwerpen zelf.
En, met uitzondering van enkele geluidnabootsende (onomatopoietiese) uitingen 1 ), is er niet de minste wezenlike overeenkomst
tussen de begrippen en de weergeving ervan in teal. Of men
zegt : tafel, Ti8ch, table ; zoom, Bon, file ; tong, Zunge, langue ; taal,
Sprache, language; - de vierderlei begrippen, die met dit dozijn
woorden worden weergegeven, zijn als zodanig door het verschil
in taalweergeving niet in 't mint anders geworden . En geen
enkel van daze woorden bezit ook maar een enkele kenmerkende
eigenschap, die aan de genoemde dingen zelf eigen zou zijn .
Evenmin bestaat er de geringste wezensovereenkomst tussen de
begrippen 'man' en 'vrouw', die volgens hun seksueel geslacht to
onderscheiden zijn, en der Mann en die Frau als taalkundige
begrippen, die van de kenmerken van taalkundige geslachtsonderscheiding zijn voorzien .
We zouden due in de taalkunde kunnen spreken van het
taalkundig geslacht of korter : van 't taalgeslacht ; in de
spraakkunst van het spraakkunstig of grammaticaal geslacht ; ten laatste zouden we nog kunnen spreken van het geslacht van 't woord of van 't woordgeslacht . Dit alles
gebeurt ook inderdaad . Ook eenvoudig weg geslacht wordt gebruikt, als 't verband onduidelikheid buitensluit. En 't is nit het
voorafgaande duidelik, dat met deze termen telkens presies hetzelfde bedoeld dient to worden . Dit zal ook door mij gebeuren,
tenzij opzettelik, maar dan met opgaaf van de reden, ervan afgeweken wordt . Tegelijk moat het, voor wie 't voorafgaande goed
in 't oog heeft gevat, evenzeer duidelik zijn, dat het, zelfs in 't
geval, dat 't seksueel of natuurlik geslacht van levende wezens
volkomen korrespondeerde met het taalgeslacht - wat echter
volstrekt niet waar is -, dat het zelfs dan nog onvoorwaardelik
zou zijn of to keuren, om in de spraakkunst van een natuurlik'
(= seksueel) geslacht to spreken . Deze benaming kan alleen op
z'n plaats zijn in 't dageliks leven of in de natuurlike historie.
') Over hot gebrekkige van onomatopoietiese taaluitingen ten opzichte
van de wezenlike gelijkheid van die uitingen en de geluiden zelf, vgl . o. a.
W . Wundt, VSlkerpaychwlogie I 1, b1z . 253 ; noot 2 en do daarbij behorende
tekst op b1z . 251/4 .
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'Geslacht' (= seksueel geslacht) in 't dageliks leven
(reap. in de natuurlike historie) is een heel ander begrip dan
'geslacht' in de spraakkunst ofteweldan'geslacht' intaal .
Ter verdere bevestiging hiervan mag dienen, dat in de spraakkunst niet alleen van een m a n l i k en v r o u w 1 i k geslacht wordt
gesproken, maar ook van een derde, het o n z ij dig 1) geslacht,
wat seksueel opgevat, dus in 't dagelike leven, niet mogelik zou zijn .
Dat er bij de voornaamwoorden ook van geslachtsonderscheiding
sprake is, kan, voor zover ze zelfstandige naamwoorden vervangen,
niet bevreemden. En ook hier geldt vanzelf van het begrip 'geslacht', wat al op 't gebied van de zelfstnw . er over gezegd is .')
Nog wil ik op 't volgende wijzen, om zo krachtig mogelik to
doen uitkomen, dat 'geslacht' in de spraakkunst een
techniese term met genuanceerde of varierende betekenis is,
maar waarvan 't begrip niets gemeen heeft met het begrip (seksueel) 'geslacht' in 't dageliks leven .
Hot begrip 'geslacht' bij do bijvoeglike naamwoorden, voor zover
het to onderscheiden was of nog is, is in een opzicht van geheel
andere aard ale bij de zelfstnw . en heeft meer overeenkomst met
dat van sommige voornaamwoorden ( : duits guter, gute, gutea
vergeleken met weleher, welche, welahea) . In 't algemeen kan namelik een
en hetzelfde bijvoeglnw . (en van sommige voornw . geldt hetzelfde)
in drie geslachten voorkomenl Hieruit blijkt toch wel zo duidelik
mogelik, dat 'geslacht' een techniese benaming is . Want niet
alleen hebben we nu niet meer met (seksueel onderscheidbare)
d i n g e n to doen, maar met e i g e n s c h a p p e n ; en bo vendien zou
een dergelijke geslachtelike metamorfoze tegen elk begrip van
seksualiteit indruisen 3), om niet to spreken van de ook hier voorkomende seksueel onmogelike drievoudigheid van geslacht .
') In 't Woordenboek der NederlandscJie taal van de Vries, X, kol . 2239,
kan men lezen, dat daze grammaticale term 'eerst in het begin der 18de
eeuw in gebruik gekomen' is en ze 't eerst gebruikt ward door A . Moonen in
z'n Nederduiteche Spraekkunat van 1706. Aan onzijdig ging generley of
geenderley (letterlike vertaling van 't latijnse neutrum) ale term vooraf.
') Vgl. wat Jacob Grimm daarover zegt, aangehaald hierna op b1z .152 noot 4 .
') In 't voorbijgaan wil ik nog even wijzen op de onderscheiding van een
bedrijvend, lijdend en mediaal geslacht op 't gebied van de werkwoorden,
waarbij evenwel verwarring met seksueel geslacht niet to vrezen is ; evenmin
als b .v . bij de onderscheiding van manlik en vrouwlik rijm op 't gebied van
de versleer, ofschoon bier de geslachtsnamen in klank weer geheel overeenkomen met de seksuele geslachtabenamingen . De enig mogelike en inderdaad
bestaan hebbende (en nog bestaande) verwarring van seksueel geslacht met
woordgeslacht is geweest op 't gebied van bet zelfstandignaamwoord (reap .
voornaamwoord).
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'Geslacht' in spraakkunstige zin is niets dan eon vertaling van
de latijnse techniese term genus. In 't duits is 'Geschlecht' sedert
de 170 eeuw in gebruik . 1 ) En 't mag voor wie wetenschappelik
heeft leren denken bijna onnozel klinken, maar 't is toch niet
anders : Dat een en hetzelfde inheemse woord voor twee geheel
verschillende soorten van begrippen - een alledaags en een wetenschappelik begrip - in gebruik kwam, heeft aan de wetenschap
heel wat kwaad gedaan, evenals ook elke techniese benaming, die
schijnbaar voeling houdt met de levende taal, aan 't gevaar bloot
staat, verkeerd to worden opgevat.') In Duitsland heeft blijkbaar
Jacob Grimm het gevaar voor vermenging van 'Geschlecht' ale
sexus met 'Geschlecht' als genus al gekend, 3) tenminste hij zegt
dadelik bij 't begin van de 'Genus'-behandeling in z'n Deutsche
Grammatik, 3 . Teil (1831), b1z . 311 noot : 'vorteilhafter ware es,
wenn wir fur genus das dem lat . and griech. ausdruck ganz
entsprechende goth . kuni, ahd. chunni gebrauchen and geschlecht
auf den begriff von 8exu8 einschranken kiinnten' . ')
Inderdaad, 't komt me zeer waarschijnlik voor, dat een gelukkiger
weergeving van 't latijnse genus in de taalkunde zou hebben voorkomen de wetenschappelik heilloze vermenging van de begrippen
'seksueel geslacht' en 'woordgeslacht', zoals die in werkelikheid
nog in allerlei taalboeken van lager en hoger orde, al is 't dan
ook niet moor in alle, voorkomt.
Intussen, is 't al vaak moeilik nieuwe techniese termen to
scheppen, eenmaal ingevoerde door andere to vervangen behoort
vrijwel tot de onmogelikheden . Jacob Grimm, de schepper van
techniese namen ale 'Ablaut' en 'Umlaut', heeft geen poging gedaan, om de spraakkunstige term 'Geschlecht' door een 'vorteilhaftere' to vervangen . En in 't nederlands zal men zich van een
dergelijke poging ook wel moeten onthouden .
Des to nadrukkeliker mag er daarom zeker nog wel eons op
worden gewezen, dat men zich op elk gebied van wetenschap
heeft to hoeden voor begripsafleiding uit de benaming ; dat men
bijgevolg goad zal doen, steeds wetenschappelik begrip en weten') Zie Deutache8 Wdrterbuch von Jacob u. Wilhelm Grimm op Geschlecht,
4. Bd . 1 . Abt. 2 . Toil, kol. 3910 . - 't Franse genre en 't engelse gender
mogen hier in 't voorbijgaan worden genoemd .
') Ik mag hier wel verwijzen naar m'n opmerking in T. & L . VII,
blz. 27/31 .
') En toch heeft Grimm zelf door z'n geslachtsteorie zo zeer tot die verwarring meegewerkt I
) Met 't nederlandse kunne, dat etymologies met 't genoemde gotiese en
oudhoogd. woord overeenkomt, zou de moeilikheid volstrekt niet zijn opgeheven, omdat het in betekenis ook weer met 'sexus' overeenstemt .
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schappelike benaming als volmaakt heterogene dingen to beschouwen, waardoor men to gemakkeliker en to eerder zal doordringen tot het beg rip , - waarom het toch alleen to doen is . ')
Uit het voorafgaande zal 't nu wel duidelik zijn geworden, dat
het verkeerd is, in een spraakkunst, in de taal to onderscheiden
een 'natuurlik' en een 'spraakkunstig' geslacht. W o o r d e n kunnen geen natuurlik, d. i. seksueel geslacht hebben, waarmee de
genoemde onderscheiding vanzelf vervalt.
*

*

Lets anders is 't, of we niet soma enig verband waarnemen
tussen taaluiting en seksueel geslacht ; of, om ook psychologies de
vraag juist to stellen : bestaat er met betrekking tot het woordgeslacht niet enig verband met het seksuele geslacht van 't begrip,
heeft het seksuele begripsgeslacht niet soma die karakteristieke
taaluiting ten gevolge, die in de taalkunde als woordgeslacht bekend staat, zodat b.v . aan seksueel vrouwlik geslacht taalkundig
vrouwlik geslacht •beantwoordt?
Dit nu schijnt voor enkele gevallen niet to kunnen worden ontkend .
B .v . we zullen steeds van een man zeggen hij, van een vrouw
zij ; 2) in 't duits d e r Mann en die Frau. Hiermee in overeenstem') Nog eens veroorloof ik me, aan T. & L. VII 27/31 to herinneren . Hot zondigen tegen dit metodies prinsiep heeft ook in de 'lagere' wetenschap
de verderfelikste gevolgen. - En wat zo juist van 't ongelukkige woord
'geslacht' gezegd is, geldt evenzeer van de termen 'manlik', 'vrouwlik'
(en 'onzijdig') . Ook Wundt (Volkerpsychologie I 2, 21) maakt de opmerking,
dat 'die alten grammatischen Bezeichnungen des 'Masculinum, Femininum
and Neutrum' entschieden ungiinstig auf die Erkenntnis (des) ursprunglichen
Sinnes [derselben] gewirkt' hebben .
') 't Is geheel onnodig in 't volgende alleen met het lidwoord to opereren,
to meer, omdat er in onze teal geen verschillende lidwoordsvormen ter onderscheiding van 't zogenaamd manlik en vrouwlik woordgeslacht zijn . - Er
wordt trouwens in al 't volgende over het taalkundig begrip 'geslacht' heel
in 't algemeen gehandeld, waarbij 't niet mogelik zou zijn, alleen door lidwoordvoorbeelden to bewijzen of to verduideliken . Toch zal alles dienen ter
verklaring van 't geslacht van hot zelfstnw . 't Geslacht van de voornw .
(in de eerste plaats de persoonlike) met betrekking tot de door hen aangeduide begrippen zal door me worden geraadpleegd, waar ik dit voor nodig
houd, maar kan hier niet een onderwerp voor biezondere behandeling zijn :
daarvoor verwijs ik naar Kollewijn in T. & L. V, blz. 217/28 en naar enkele
regels in Pauls Prinzipien der Sprachgeschichte 1898', blz . 246/7. Dat de
voorbeelden ook niet tot onze taal kunnen beperkt worden, zomin als tot de
tijd, waarin wij leven, spreekt eveneens vanzelf .
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wing zeggen we ook steeds h ij van een broer en z ij van een
zuster, en heet 'tin 't duits der Bruder en die &hwestm. Hetzelfde
merken we op bij koning, graaf, onderwijzer, dierekteur tegenover
k(mingin, gravin, onderwijzeres, dierektrice 1), of bij Kdnig, Graf, Lehrer,
Direktor tegenover Konigin, Grafin, Lehrerin, Direktorin, e.dgl.m .
Maar men kan niet zeggen in 't duits der Knabchen en die
Madchen (vgl. der Mann en die Frau), maar moet steeds in beide
gevallen das gebruiken, waarmee dus alle verband tussen het
seksueel begripsgeslacht en 't taalkundig geslacht van 't zelfstnw.
i s verbroken. 2) Ook pronominaal 3) bestaat er hier weinig samenhang en ze is beperkt tot het persoonlik vnw . van de 38 persoon,
dat in 't algemeen nog 't meest verband houdt met 't seksueel
geslacht ; ') dit is mutatis mutandis 5 ) ook op 't nederlands van
toepassing. We zeggen : Hat j o ng e t j e (m a isj e), dat gi8teren bij
one was, heeft een ongeluk gehad : hot of, zeldzamer miechien,
h ij (z ij) is van de trap gevallen . En in 't duits : D a s Kn a b c h e n
(Madchen), da8 gestern bei uns war, hat ein Unglii k gehabt : as,
of wellicht zeldzamer, e r (s i e) fist von der Treppe geef, irzt .
Wat is nu wel de enig mogelike verkiaring voor dit gehele of
gedeeltelike ontbreken van verband tussen seksueel en grammaticaal geslacht? Niets anders ale de w o o r d v o r m . De zogenaamde
') Deze en de daarmee to vergelijken volgende groep van duitse zelfstnw .,
die ter aanduiding van 't seksueel vrouwlike begrip door bepaalde suffixen
van andere zelfstnw . zijn gevormd, die (meestal) seksueel manlike begrippen
benoemen, heten in de taalwetenschap 'gemoveerde feminina' . Zie nog
b1z . 156 en 157 noot 1.
') In 't nederlands is een dergelijke redenering niet mogelik, omdat daar
geen 'manlik' en 'vrouwlik' door 't lidwoord wordt onderecheiden . Hier kan
alleen worden waargenomen, dat broertje en zueje, koninkje en koninginnetje,
onderwijzertje en onderwijzereaje, enz . hot lidw . het verlangen, en niet, zoals
broer en zus(ter), koning en koningin, enz . met d e kunnen worden gezegd .
') Dat bet bepalend lidwoord uit 't aanwijzend voornw . is ontstaan (reap .
nit aanwijzend en persoonlik voornw ., zoals in 't nederlands ; vgl . o. a. Jan
to Winkel 'Gesch. der niederl . Sprache' in Pauls Grwndris8 1891, blz . 677 ;
1898', blz. 866), is geen reden, om 't hier niet als iets spraakkunstig zelfstandigs to behandelen .
') Vgl . J. Grimm, Deutsche Grammatik III (1831), blz . 311 : 'Das geschlechtsverhaltnia haftet nirgends dauernder ale am pronomen der dritten
person, gewissermassen einem typus fur die ganze declination . Dialects, in
welchen sich die genuaformen zumeist abgeschliffen haben, wie der danische
and englische, bewahren sie daher nosh wenigatens in dem pronomen ban,
hun, det, he, she, it' . - Vgl . ook Kollewijn, T. & L . V, blz . 219/20 .
') Omdat de andere voornw., die in 't duits drie geslachten onderacheiden
kunnen, in 't nederlands, analoog aan 't lidw ., maar twee vormen kennen,
dus daardoor al geen 'manlik' en 'vrouwlik' kunnen aanduiden .
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verkleiningsuitgang heft bij 't zelfstnw . - blijkende nit 't
lidwoord en dikwels ook nit 't voornaamwoord - het onderscheid,
waar dit zonder die uitgang bestaat, tussen manlik en vrouwlik
geslacht in teal op . 1 ) Nemen we nu aan, dat er in enkele gevallen psychologies verband bestaat tussen seksueel en taalkundig
geslacht, dan zullen we, blijkens de gegeven voorbeelden, ook
wel moeten aannemen, dat er psychologies verband bestaat tussen
kleine (of jonge) levende wezens en de wijze, waarop de taal dat
'k 1 e i n e' (of 'j o n g e') uitdrukt (namelik door de verkleiningsuitgang
benevens het zgn . onzijdig geslacht) ; ja, dat dit verband veel hechter
is dan het (kortweg genoemd) geslachtelik verband en wel 1°
omdat de verkleiningsuitgang veel en veel geregelder aan het
begrip 'het kleine' (of 'het jonge) beantwoordt 2) dan het taalkundig geslacht aan het seksueel geslacht, en 2° omdat het onderscheid van seksueel geslacht in taaluiting er geheel of nagenoeg
geheel door wordt opgeheven, wat toch in werkelikheid, due ale
werkelik seksueel begrip, vanzelf geensins 't geval is . ')
Hieruit blijkt duo al, dat het begrip `seksueel geslacht' geen
biezonder kra chtige sporen in de taaluiting heeft gedrukt, als ik
't zo noemen mag . En als we ons herinneren de voorbeelden op
blz. 147, die nog met heel vele, 't duideliket weer in 't duits,
zouden to vermeerderen zijn, dan kunnen we er wel bijvoegen,
dat 't aantal sporen bovendien heel gering is .
De volgende voorbeelden en gevallen mogen 't een zowel als
't ander nader bevestigen .
'tWoord wijf is evenals 't duitse Weib onzijdig, dat wil this
zeggen, tenminste in 't duits, dat het in z'n woordgeslacht vol') Dat verkleinwoorden ook heel anders gevormd kunnen worden, zien
we b .v. in 't latijn, waar de verkleiningsuitgang in drie vormen voorkwam,
(-lus, -la, -lum), al naar gelang 't grondwoord manlik, vrouwlik of onzijdig was,
zodat het geslacht van 't verkleinwoord dear hetzelfde was als dat van
't grondwoord .
') Aan 'het kleine' ook bij levenloze dingen, dus op een terrein, waar aan
seksuele geslachtsonderscheiding niet to denken valt . Maar dit geval heeft
geen waarde voor m'n bewijavoering .
') In 't voorbijgaan wil ik hier even wijzen op een begrip, dat, hoewel
zonder uitwerking op de woordvorm, toch het woordgeslacht verandert. Hot
is 't begrip 'verachting', dat z'n uitdrukking vindt in d a t heer bij ons en in
das Menach (voor een vrouw) in 't duits . 't Geval is zeldzaam, maar merkwaardig genoeg, omdat het, met andere weinige gevallen (zie b1z . 156 (aide)
en b1z. 186 (achildpad, enz.)) bewijat, dat sommige begrippen - of juister :
begripskategorien - dierekt, d.w .z . zonder verandering van woordvorm, op
het woordgeslacht van invloed kunnen zijn ; dubbel merkwaardig, omdat aan
analogiewerking wel niet to denken valt : ik ken ten minste geen prototype .
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strekt niet aan 't begripsgeslacht beantwoordt . 't Begrip `verachting',
dat in 't moderne nederlands met het woord is verbonden, heeft
't niet onzijdig gemaakt ( vgl. de laatste moot) : 't is altijd onzijdig
geweest. En 't is ook in nederlandse dialekten onzijdig zonder
verachtelike bijbetekenis. Hetzelfde geldt van 't duitse Weib .
Zelfs op uitsluitend taalkundig gebied, b .v . door overeenkomst in
vorm met andere onzijdige woorden - denken we o.a. aan verkleiningsuitgangenl -, is er geen reden op to geven voor 'tniet
taalkundig vrouwlik zijn van dit woord. En dat het seksuele
begrip het na zoveel eeuwen, ale 't woord bestaat, niet heeft
kunnen doen overstappen in de taalkundige kategorie van die
Frau, 1) bewijst ongetwijfeld, hoe gering al eeuwen lang de invloed
van het begripsgeslacht op 't woordgeslacht is .
Ook mag hier worden herinnerd aan : t e poke, l e grand poete
(van een dichteres), l e grand auteur (van een schrij fster) ; aan
Catherine l e Grand. En omgekeerd aan die Schildwache, l a sentinelle, can die Waise (ook van een weesjongen), aan Ihre Maje8tat, zelfa nederlands nog Uwe Maje8teit nit de 'officiele taal' (van
een vorst, zogoed ale van een vorstin .)
Ook hieraan : Als een oude, arme vrouw op straat is gevallen,
kan iemand nit de omatanders zeggen : Laten we d a t acme mans
ophelpen . ')
En dan : 't m e e r v o u d van de zelfstnw . Daar bestaat in de
moderne talon helemaal geen onderscheiding van taalgeslacht .
't Heet b.v. d e mannen, d e vrouwen, d e kinderen, die Manner, die
Frauen, die Kinder, l e s hommes, l e 8 femmes. 3)
En dit is, ten minste op germaans gebied, ook nagenoeg geheel
of geheel 't geval met die voornaamwoorden, die in 't enkelvoud
') Hier kan al weer de vrouw nets pozitiefs bewijzen, wegens de gelijkheid van lidwoord (de) bij zelfstnw . zowel voor seksueel manlike ale vrouwlike begrippen .
') Is een negatief bewije, to vergelijken met het wijf. Vgl . laatste noot.
Niet meer zo stork sprekend, maar psychologies daarom niet geheel van
onwaarde, zijn voorbeelden ale de volgende : Een vrouw kan zeggen : Ik ben
bier de baas . Maria Stuart zegt in de beroemde parkscene tot de omgoving
van koningin Elizabeth
'Regierte Recht, so laget ihr vor mir
Im Staube jetzt, denn ieh bin euer Konig .'
') Hier mag or aan worden herinnerd, dat in 't frans enfant in 't enkelv .
verband kan houden met het seksuele begripsgeslacht, maar in 't meerv .
in geen geval, b.v. Charles e8t u n enfant 8 o u m i 8. Marie eat u n e enfant
s o u m t s e. Mast : Marie et Louise (evenals : Charles et Jean, of : Charles et
Marie) sont de bons enfants . 't Begrip 'kind' heel in 't algemeen drukt
't franc uit door 't manlike un enfant (b. v. Jouer comma un enfant.)

Geslacht in Taal.

1 55

nog taalkundige geslachtsonderscheiding - hetzij dan eventueel
met of zonder beantwoording aan seksueel begripsgeslacht hebben, zoals bij 't personale van de 3e ps . of bij 't demonstrativum en relativum . B .v . Ze zijn or gewee8t. Sic Bind da gewe8en.
They have been there. Andere voorbeelden zijn aan ieder bekend. I)
Ook beetaat er geen taalkundige geslachtsonderscheiding in 't
nederlandse Wie is dat? 'tduitse Wer ist das? 't franse Qui
(eat-ee qui) to fa dit? - vragen, die betrekking kunnen hebben op
man, vrouw of kind .
Of, al weet ik, dat er een vrouw binnengelaten is, toch heet
't in 't duits : E8 iat jemand in Zimmer, der 'a auch nicht reich hat .
En dit, niettegenstaande het relativum in 't duits drie geslachtsvormen in 't enkelv. heeft, wat met 't zoeven genoemde interrogativum (wer) niet 't geval is .
En dan ook 't voornaamwoord van de 1e en 28 persoon kent
helemaal geen geslachtsonderscheiding . Logies redenerend zou het
toch onbegrijpelik zijn, waarom hier 't seksueel geslacht niet
evengoed op de taaluiting moest inwerken ale bij de 3e persoon,
of zoals in zinnen als : Ich, der ich dab gethan babe ; ich, die ich
(aa gethan habe ; du, der du das gethan had : du, die du dab
gethan had, - waar toch ook der en die gebruikt worden, al
naar gelang ich of du een seksueel manlike of vrouwlike persoon is .
Maar, in 't voorbijgaan, de taal is niet logies, is m . a. w. geen
denkprodukt, maar psychologies, m .a.w. een zielsprodukt .
Taaluiting is een f u n c t i e van de ziel, of wel juister : een komplex van zielsfuncties . _) Wie dit niet steeds in 't oog houdt, zal
niet de ware kijk op taalverschijnsels hebben en telkens maar
weer grammaire raisonnee leveren.
Nog een voorbeeld ten slotte als vervolg op de voorgaande :
Der Taugenichts, op een jongen toegepast, schijnt z'n taalkundig
geslacht door vergelij king met der Junge makkelik to laten verklaren . Maar men zegt evengoed der Taugenichts, toegepast op
een meisje, zodat : Du bi8t der groaste Taugenichta von der Welt
zowel tegen een meisje als tegen een jongen kan worden gezegd .
Nu ligt het toch voor de hand - al weer logies redenerend en
in de veronderstelling, dat het seksueel geslacht lichtelik op het
grammaticaal geslacht zou inwerken -, hoe gemakkelik men

') In 't frans bestaat in 't meervoud onderscheiding van manlik en vrouwlik
geslaeht op pronominaal gebied (its, elles ; eeux, celles, enz.), in 't nederlands
nauwliks (sporadies haar, 'r, d'r naast hun), in 't duits en engels niet .
't Onzijdig geslacht, dat in 't frans helemaal niet voorkomt, wordt nergens in
't meervoud uitgedrukt.
') Vg1. Wundt, Volkerpsycholegie 1 2, b1z . 420 .
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tegen eon meisje die Taugenichts zou kunnen zeggen. Immers
de substantievering Taugenichta heeft ale woordvorm geen enkele
eigenschap, die verklaarbaar zou maken, dat het alleen in
de kategorie van woorden met manlik taalgeslacht voorkomt .
Zo is 't ook gesteld met Springinsfeld, Tausendaaea, Guckindiewelt, e. a. M .
Uit doze voorbeelden - waarin alleen begrippen met duidelik
sprekend seksueel geslacht ten opzichte van hun geslacht werden
vergeleken met het taalkundig geslacht van de woorden voor die
begrippen - blijkt dus, hoe vaak woordgeslacht niet aan begripsgeslacht beantwoordt . En hieruit volgt due, dat duidelik
sprekend seksueel geslacht in bepaalde gevallen (vooral bij gemoveerde feminina, zoals Grafln, Botin, Wolfinl) wel op 'ttaalgeslacht !schijnt in to werken ; maar dat die invloed - voor 't
minst bij 't zelfstnw. - geringer is ale andere, meestal formele
(dus zuiver taalkundige) invloeden (b.v. verkleiningsuitgangenl),
waardoor dus die invloed in z'n totaliteit vrij zwak mag worden
genoemd.
*
We komen nu tot begrippen zonder duidelik sprekend seksueel
geslacht, hetzij dat die begrippen, ofschoon indieviedueel van een
duidelik sprekende sekse, in hun algemeenheid, d . w . z. met verwaarlozing van hun seksualiteit, worden genomen en benoemd,
zoals der Menach, d a s Kind, d a 8 Pferd, hetzij dat van die begrippen de seksualiteit bij de gewone alledaagse waarneming niet
in 't oog springt of in 'talgemeen van geen belang is, zoals die
Maua, der Spatz, der Hecht, daa Wiesel . Zo good ale zonder
uitzondering !- 't franse un aide naast une aidel - behouden de
zelfstandige naamwoorden voor zulke begrippen hun geslacht, net
gelijk of 't indieviedueee wezen van 't manlik of van 't vrouwlik
geslacht is . M. a. w . er bestaat geen verband tussen het seksuele
begripsgeslacht en 't taalgeslacht.
Alleen kunnen van sommige van deze zgn . 'gelijkslachtige' zelfstnw. andere worden afgeleid, om in 't biezonder het seksueel
manlik of vrouwlik geslacht van 't begrip aan to duiden . Zo kan
in 't duits van Gana worden gevormd Ganaerich voor 't begrip van
de manlike gans ; en van Spatz komt wel eens (in de litteratuur)
Spat sin voor, om 't begrip van de vrouwlike mus to benoemen .
Maar we staan dan voor 't taalverschijnsel, dat `Motion' of `movering'
heet : van de grondwoorden zijn ter aanduiding van een bepaald
seksueel geslacht gemoveerde manlike of vrouwlike woorden
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gevormd, ') en we hebben dus in werkelikbeid met andere woorden
to doen. En dit taalverschijnsel heeft tot enige psychiese oorzaak :
inwerking van seksueel begripsgeslacht op taaluiting (woordvorming 1) ;
en in talen, die manlik en vrouwlik woordgeslacht onderscheiden,
beantwoordt dit dan aan het respektievelike begripsgeslacht . Dat
in zulke gevallen de aard van de movering zich richtte naar het
grondwoord, d. w . z. dat er een manlik woord voor 't manlike
dier ontstond, o m d a t die Gang een vrouwlik woord is, en omgekeerd een vrouwlik woord voor 't vrouwlike dier, o m d a t d e r
Spatz een manlik woord is, kan zeker niet bevreemden . En evenmin, dat daarmee onvermijdelik gepaard ging een spesializering
van de betekenis van die Gam en der Spatz, die anders de algemene diersoortbegrippen noemden, tot het biezondere vrouwlike
(Gans) of manlike (Spatz) dierbegrip . Zo kan due Gans 't diersoort
in 't algemeen en ook 't vrouwlike dier aanduiden en Spatz 't
diersoort in 't algemeen en ook 't manlike dier . Vgl. nog : d e r
LOwe en die L Mn, der Wolf en die W6lfin e . a . m .
Of ook : de seksueel verschillende begrippen kunnen in enkele
gevallen met verschillende, niet door movering ontstane woorden
worden benoemd, waarmee dan weer in talen, die manlik en
vrouwlik woordgeslacht onderscheiden, beantwoording hiervan aan
het respektievelik begripsgeslacht gewoonlik gepaard gaat . Zo
onderscheidt men bij der Men8ch der Mann en die Frau, bij d a 8
Kind der Junge of Knabe (en d a s Madchen ; maar dit zonder geslachtsbeantwoording), bij d a s Pferd der Rengst en die Stute,
bij d a 8 &hwein der Bar en die Bache. 2 ) Maar in de meeste gevallen bestaat die mogelikheid niet en kan alleen het verschillend
seksueel geslacht zonder overeenstemming met het woordgeslacht
aangeduid worden, b .v. door to spreken van de mannetje8-arend en
de wijfjea-arend 3) of, wetende over welk diersoort men spreekt,
eenvoudig door hot mannetje en hot wijfje,') duits : das Mannchen
en dab Weibchen. In een zeer enkel geval, zoals in d e r Hir8chbock en die Hirschkuh, is er door het tweeds lid van de samenstelling nog overeenstemming tussen 't seksuele begripsgeslacht
en 't woordgeslacht .
') Vg1 . b1z. 152, noot 1 . Voor 't tegenovergestelde taalverschijnsel (man naast vrouw, vader naast
moeder, slier naast koe e . dgl., benevens nog andere gevallen als beter naast
goed, vergeleken met mooier naast mooi e . a. m) tracht Hermann Osthoff
de benaming in to voeren 'Suppletiveracheinung' of samenvattend : 'Suppletivwesen'. Zie Herman Osthoff, Vom Suppletivwe8en der in dogermanischen
Sprachen, Heidelberg 1900.
') Suppletiveracheinung I Zie vorige noot .
') Hier kan ik natuurlik weer nederlandse voorbeelden geven .
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Hier kan nog ten slotte de opmerking worden gemaakt, dat de
term 'gelijkslachtig' (genus epicoenum) al evenmin in de spraakkunst thuis hoort als 't vroeger gewraakte 'natuurlik geslacht'
(zie blz . 148 en 151); en wel om overeenkomstige reden .
*

*

In de derde plaats de talloze begrippen zonder seksueel geslacht :
de levenloze dingen. Die laten vanzelf helemaal geen onmiddelike
vergelijking met de daarvoor gebruikelike woorden ten opzichte
van 't geslacht ervan toe . Hier zou alleen van middelike vergelijking sprake kunnen zijn, b .v . door aan to nemen, dat die begrippen langs metaforiese weg in onze voorstelling met seksueel
geslacht zijn bedeeld geworden . Nu is dit inderdaad verondersteld,
zoals we later sullen zien, en wel door niemand minder dan
Jacob Grimm, die niet alleen 't geslacht van de woorden voor
levenloze dingen, maar ook dat van de woorden voor levende
wezens (dieren), waarvan de tweeerlei sekse niet door tweeerlei
woorden (hetzij suppletiefwoorden of gemoveerde woorden) ward
uitgedrukt, op die wijze trachtte to verklaren . Maar waar we in
de voorafgaande voorbeelden zagen, hoe weinig invloed het seksuele geslacht van levende wezens (mens en dier) op het woordgeslacht heeft, kunnen we wel a priori aannemen, dat in 't goheel niet bestaand, maar alleen metafories opgevat seksueel geslacht zeker nog veal minder - dus bet 'in 't geheel niet' dicht
nabij komend of mischien wel bereikend - op 't woordgeslacht zal
hebben ingewerkt .
Intussen, de onhoudbaarheid van de veronderstelling van
Jacob Grimm zal, hoop ik, later nog duidelik blijken, bij de uiteenzetting van zijn teorie over hot zgn . ontstaan van 't 'spraakkunstig' (tegenover 'natuurlik')=geslacht en bij de behandeling van
de teorie van Karl Brugmann over dat ontstaan . En is dat aangetoond, dan is daarmee tevens bewezen, dat hot taalgeslacht van
de woorden voor levenloze begrippen hot rezultaat is van eon
zuiver taalproses, ') waarmee de mogelikheid van enige seksualiteitsinvloed tevens vervalt.
Bij voorbaat mag wel worden gezegd, dat ook het taalgeslacht
van de benamingen van de meeste levende wezens nit eon zuiver
taalproses is ontstaan en dat de tegenwoordige indogermaanse
') Een zogenaamd zuiver taalproses is vanzelf in z'n wezen ook van
psychiese card - de pbyziologiese faktor, zoals die bij klankwijzigingen in
aanmerking komt, blijft in de materie 'geslacht in taal' als niet bestaande
verzwegen - ; maar de term drukt nit, dat de materiele begrippen langs
psychiese weg er niet op influenceren, dat het dus eon geheel formeel proses is .
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talon haast goon andere seksuele geslachtsonderscheiding in taaluiting kennen dan door 't woord zeif, zoals b .v. 't nederlandse
man en vrouw, koning en koningin, hengst en merrie, 't engelse
man-servant en maid-servant, turkey-cock en turkey-hen in taal beantwoorden aan wezens met resp . manlik en vrouwlik seksueel
geslacht . Ditzelfde is ook voor de vroegere perioden van de indogermaanse talon aan to nemen, waarop nog licht zal vallen bij
de behandeling van de teorie van Brugmann . Doze vooropstellingen
mogen tevens ale doel worden aangemerkt, dat door de verdere
behandeling van ons onderwerp steeds meer most worden genaderd .
Nog dit : De term 'spraakkunstig' of 'grammaticaal geslacht',
zoals die door Jacob Grimm en tot op de huidige dag algemeen
wordt gebruikt ale tegenstelling tot 'natuurlik geslacht', heeft voor
one, zoals we op b1z. 148 hebben duidelik gemaakt, de ruimere
betekenis van 'woordgeslacht.' Voor 't gemak kan ik er intussen nog
gebruik van maken, maar zal 't dan tussen aanhalingstekens doen
of er 'zogenaamd' ('zgn:) aan laten voorafgaan .
In 't voorafgaande, waar alleen word getracht, 't begrip 'geslacht
in taal' door vergelijking met seksueel geslacht zo duidelik mogelik
to doen uitkomen, moest wel hot meeste licht vallen op de namen
voor levende wezens . In 't volgende, waar zal worden getracht
het wezen van 'geslacht in taal' in z'n volle omvang to doen begrijpen door de wording ervan na to sporen, zal vooral aandacht
worden geschonken aan 't 'geslacht' van de woorden voor levenloze
dingen (reap . voor levende wezens, waarvan de tweeerlei sekse
niet door tweeerlei woorden met korresponderend 'manlik' of
'vrouwlik' geslacht wordt uitgedrukt) . Want juist dat was - voor
wie 't als eon axioma goldt, dat seksueel begripsgeslacht met
woordgeslacht korrespondeerde - hot opvallende in de indogermaanse talon, dat deze woorden niet alle n e u t r a zij n , d . w. z .
volgens die verkeerde overbrenging van begripsgeslacht op woordgealacht : geslachtsloos. 1)
*
En hiermee ben ik genaderd tot de vraag : Hoe heeft men zich
't ontstaan, of juister do wording van 't taalgeslacht to denken?
Welke teorien bestonden of bestaan er daaromtrent?
Zekerheid omtrent het ontstaan van 't taalgeslacht hestaat er
niet en is uit de aard van de zaak ook nooit to verkrijgen . Men
kan alleen met behulp van het daartoe vereiste materiaal en met
') Vgl . Lambert ten Kate, Aenleiding tot de Kennisse van het Verhevene
deel der Nederduitsche Sprake I b1z . 396, aangehaald hierna op b1z. 160 .
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toepassing van de psychologies-philologiese metode voor de verklaring van de wording van 't woordgeslacht een zekere graad van
waarschijnlikheid bereiken, die, zolang er geen hogere graad bereikt is, in wetenschappelike zin als waarheid mag golden, maar
waarop bescheidenlik de naam 'teorie' of ook wel 'hypotheze' toch
juister past . En 'welchen andern prafstein haben wir fur den
wert oder unwert einer wissenschaftlichen hypothese, ale den
grosseren oder geringeren grad, in dem sie durchfdhrbar ist and
einzeltatsachen gleichmiissig erklart7')

Strikt genomen zouden er maar twee geleerden to noemen zijn,
die als de eersten en voornaamsten hebben getracht het zgn .
ontstaan van het 'geslacht in taal', of wil men juister : dat van
't zgn. 'spraakkunstig' geslacht, wetenschappelik to verklaren . 't Zijn
Jacob Grimm en Karl Brugmann .
Doch v66r dat hun teorien worden besproken, is 't wellicht niet
ongepast, even stil to staan bij de Nederlander, die in de voorgrimmse tijd van de germaanse philologie een zeer eervolle plaats
inneemt, namelik onze ameterdamse schoolmeester 2) Lambert ten
Kate Hermansz . (t 1731) .
In het eerste deel van zijn hoofdwerk : Aenleiding tot de Kennisse
van het Verhevene deel der Nederduitsehe Sprake, in 1723 verechenen,
komt o . m. een verhandeling voor, in de vorm van een 'redewisseling', over "t Genus of de Geslagten der Substantiva' (blz .
396410), waarop een'Geslacht-toetse van ruim 750 woorden' _) volgt
(blz . 411,'68) .
In die samenspraak zegt N . (blz. 396) : "t Is lichtelijk to begrijpen waerom of men VADER, waerom MOEDER, en wijders alle
die van de natuer door de Kunne onderecheiden worden, ook bij
de Taelen in Manlijk en Vroulijk verdeelt ; maer waerom of alle
anderen die buiten then rang zijn, niet op een Onzijdige manier,
naemlijk in 't Genus Neutrum behandelt worden, is mij to duister,
en nogtans heeft het zijn oorzaek, en, dat to verwonderlijker is,
men vind het bij meest alle Talon van aenzien .' *)

') Uit de voorrede tot de Altgermanische Metrik van Ed . Sievers 1893 .
') En graanhandelaar? Vgl . Lambert ten Kate door Dr . A. van der
Hoeven, blz . 3.
') Zo wordt het aantal in de 'Inhoud' opgegeven .
') Vgl . hierv6or b1z . 159 noot .
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Daarop wordt door L . geantwoord 'met een gissing' ') en wel in
dezer voege : De d i c h t e r s zijn 'op Verhevene vinding uit', 'bestaende grootelijks daer in, dat men aen levenlooze dingen een
aerdige en Verbloemde Persoonverbeelding toepast, om aizo onder
een schilderagtige gedaente zijn gezeg een luister, kragt, leven, en
gevalligheid bij to zetten .
Onder deze Persoonverbeeldingen was 't niet even veel aen wien
men een Manlijke, of aen wie men een Vroulijke Gadaente toepaste,
en schoon de Rede leert, dat uit de Gelijkheid van Eigenschappen,
ale sterkheid of zwakte of iets diergelijks, dit moest ontleent worden,
die Konst nogtans was zo gering niet, dat elk 'er even hebbelijk in
zijn kon : dog eindeling moest als een vast gebruik en gewoonte
worden de Keuren van die genen, die in deze Vindingen de kroon
spanden, en door hun agting anderen dit Voetspoor deden volgen .
Op diergelijke mauler, agt ik, dat de Geslagtverbeelding tot de
Naemwoorden, die uit haer natuer geene Kunne erkennen, overgegaen, en metter tijd een algemeen Taelgebruik geworden zij ; 't
welk, zo drae 't door lang verloop van Jaren vast gewortelt raekt,
als een Onwraekbaer Taeleigen geschat en ingevolgt moet worden,
bij aldien men niet zondigen wil tegens den meergemelden Grondslag van De Tael-wetten, even ale de Land-wetten, nu van agteren to
vinden en niet to maker .' (blz . 397/8).
Duo : de dichters zouden bij wijze van 'Persoonverbeelding' oftewel 'Geslagtverbeelding' veel onseksuele zelfstandige begrippen
seksueel hebben onderscheiden ; en wat van die in teal geuite
seksuele onderscheiding door de bests dichters was ingevoerd en
daardoor algemeen bijval vond, werd door 't yolk nagepraat en
is zo 'metter tijd een algemeen Taelgebruik geworden' .
Dat in verschillende talen dezelfde onseksuele begrippen met
verschillend taalgeslacht worden benoemd, wordt zo verklaard,
'dat die Volkeren, die ten tijde van de Toepassing der Geslagten
en Persoonverbeeldingen reeds verdeelt waren, zeer ligtelijk verschilligen weg kunnen ingeslagen hebben .' (blz . 398).
En niet alleen vond er 'onder een zelfde Volk' in verloop van
jaren vastworteling van taalgebruik plaats, maar ook ontworteling,
namelik 'eenig Verloop van Gebruik' (blz . 399) ; en dit 'is zeker
niet to verwonderen' ; want 'wat is 'er tog bestendig onder de
Maen?' vraagt L . met beminnelike naleveteit .
Nu, dat eenmaal de dichters zoveel onseksueels in hun verbeelding zouden gesekaualizeerd hebben, b .v. die Haut en der Staub,
') 'Rakende den Oorepronk der Geelagten bij de Naemwoorden die uit
haer Natuer geene Kunne erkennen', zoals aan de rand van b1z . 397 staat
opgetekend.
T. & L. XI .
12
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die Freude en der Verdruse is psychologies ondenkbaar, om de
eenvoudige reden, dat zoveel levenloze begrippen 'ondichterlike'
begrippen zijn, ale ik 't kortweg zo noemen mag . 1)
Maar aangenomen zelfs, dat alle begrippen op z'n tijd ale
'dichterlik' konden voorkomen, dan zouden er daaronder toch zeker
heel wat zijn, die slechts bij hogs uitzondering eens 'verdichterlikt'
werden . Hoe zou het geslacht van de woorden voor zulke begrippen
tot 'een vast gebruik en gewoonte' hebben kunnen worden?
En dat een yolk de personificaties van zijn dichters, zelfs ook
maar de meeste, klakkeloos zou hebben nagepraat - wat toch voor
de wording van 'een algemeen Taelgebruik' noodzakelik zou zijn -,
is een opvatting, die wel alleen kon ontstaan in een tijd, waarin
geleraard werd, dat de mensen hun dichters moesten napraten ;
want dat zijn immers de taalkunstenaars en taal is immers kunstl
Eerst een halve eeuw later, in 1770, zou de grote Duitser Herder
in zijn (door de koninkl . Akademie van Wetenschappen to Berlijn)
bekroonde en in 1772 verschenen prijsvraag-beantwoording 'Obey
den Ursprung der Sprache' de fundamentele en bijna geheel modern klinkonde uitspraken doen : Sprache ist eine 'Production
menschlicher Seelenkrafte"), en : So 'gebar sich Sprache mit der
ganzen Entwicklung der menschlichen Krafte .' ')
Maar, om op Lambert ten Kate terug to komen : het zal, na
't voorafgaande, wel niet al to zeer kunnen verwonderen, dat hij
niet afkerig was van de mening, dat de geslachten, van wege 'de
groote Eenstemmigheid van onze Voornaemste Schrijvers' in 't gebruik daarvan, wel bij 'besluit' 'van een vergaderd Lichaem' van
die schrijvers konden zijn tot stand gekomen . 't Hoofdbezwaar
tegen deze opvatting schijnt voor hem alleen to zijn geweest, dat
'daer nit eerder verdeeltheid ale eendragt geboren stood to worden,
om dat meest elk [- in 'een vergaderd Lichaem, 't welk gees wezendlijk gezag had' -] zo gaerne wil, dat zijn Haentje Koning zij' . En hiermee kunnen we wel van deze rationalistiese verklaring,
') Ik weet wel, dat er geen grens kan worden getrokken tussen begrippen,
die 'dichterlik' kunnen zijn en zulke, die 't niet kunnen zijn . 't Aannemen
van 'ondichterlike' begrippen draagt daarom een aprioristies karakter . Maar
toch zal 't wel niet moeilik vallen om in 't biezonder begrippen to noemen,
die hetzij met zekerheid, hetzij met grote waarschijnlikheid ale 'ondichterlik'
kunnen worden aangemerkt .
') Aangehaald in de Litteraturgeschichte de8 aehtzehnten Tahrhunderts
von Hermann Hettner 1879', 5e deel, b1z. 61, waar een korte, maar treffende waardering van Herder ala heraut van de moderne taalwetenschap
voorkomt .
') Aangehaald in de Geschichte der Germanischen Philologie von Rudolf
von Raumer, 1870, blz . 279 .
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of om volkomen eerlik to spreken, van deze rationalistiese'gissing'
omtrent het ontstaan van het geslacht van woorden, die levenloze
dingen noemen, afstappen. De 'geslacht-toetse' kan nu vanzelf met
stilzwijgen worden voorbijgegaan .
Als ten Kate geen Nederlander was van overigens hele grate
verdienste op taalwetenschappelik gebied - beperkter gezegd : op
't gebied van de vergelijkende germaanse philologie -, ale hij niet
de scherpzinnigste taalman nit de voor-grimmse periode was geweest, dan zou hij hier onvermeld hebben kunnen blijven . Doch
nu, ofschoon zijn 'gissing' waardeloos is en dan ook Been spoor
in de taalwetenschap heeft achtergelaten, was 't mischien niet
geheel van belang ontbloot, to laten zien, hoe een van de beste
taalmannen voor Grimm over 'geslacht in taal' heeft gedacht .
*
* *
De eerste, die in waarheid heeft getracht het ontstaan van
't zgn. 'spraakkunstig' geslacht wetenschappelik to verklaren en die
dan ook niet met een 'gissing', maar met een t e o r i e voor de dag
kwam, is geweest Jacob Grimm, de grondlegger van de germaanse taalwetenschap. In 't 3e deel van zijn Deutache Grammatik, dat in 1831 verscheen, behandelt hij op een goeie 250 blzz .
't Genus ; daaronder zijn een kleine 220 blzz . meer bepaaldelik can
het 'spraakkunst;g' geslacht - in tegenstelling tot het 'natuurlik'
geslacht - gewijd . ') En niet ten onrechte zegt Wilhelm Scherer
in zijn biografie van Jacob Grimm (1885', b1z. 217), dat 'die Lehre
vom grammatischen Geschlecht fdr den Hohepunct von Jacob
Grimms Buche' is to beschouwen .
Jacob Grimm leefde in de bloeitijd van de duitse Romantiek
en zijn gemoed, zijn poetiese zin en zijn neigingen stempelen
hem ten voile tot een 'Romantiker' onder de geleerden . Last me
dit vooropzetten .
En nu beknopt zijn teorie over 'tontstaan van 't'spraakkunstig'
geslacht weergegeven, waarbij, als een axioma voor Grimm, verder
zonder vermelding blijft, dat het seksuele begripsgeslacht van
enkele levende wezens korresponderend woordgeslacht heeft bewerkt ; dit heet dan 't 'natuurlik' geslacht. 'Das natiirliche geschlecht,' zo zegt Grimm op b1z . 344, 'umfasst eine, im vergleich
zu den iibrigbleibenden, sehr geringe anzahl von wortern' . En
') Vg1. hierv6or b1z. 159. - Ook mag hier de volgende opmerking een
plaatsje vinden : 'Entweder ist das geschlecht naturlich oder blocs grammatiech. Bei dem unselbatandigen, sich immer auf ein subet . beziehenden adj .
and pronomen kann iiberall nur von dem grammatischen die rede rein :
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al die andere, of ze levende of levenloze dingen benoemen, vallen
onder 't'spraakkunstig' geslacht .
Grimm meende nu, dat door de f ant a z i e het natuurlik (d . i.
seksueel) geslacht op alle begrippen was overgebracht, die anders
niet seksueel worden onderscheiden of waarbij van geen nexus
sprake is. 'Das grammatische genus', zo staat er op b1z . 346,
'ist demnach eine in der phantasie der menschlichen sprache
entsprungene ausdehnung des naturlichen auf alle and jade gegenstande .' Deze opvatting sluit zich onmiddelik aan bij die van
Wilhelm von Humboldt, die 't spraakkunstig geslacht 'aus dem
einbildungsvermogen der sprache erklart '
1)
We merken hier al dadelik op, dat Grimm - evenals Wilhelm
von Humboldt deed - op bedenkelike wijze aan de taal toeschrijft,
wat alleen aan de mens, in 't biezonder aan de menselike ziel, is
toebedeeld.') Zo en niet anders, heeft hij ook gehandeld met
het geslacht : wat alleen aan zekere objekten is to onderscheiden,
namelik sexus, heeft hij als een eigenschap van woorden genoemd . ')
Afgezien van enkele woorden, zoals god, duivel, zon, moan, dag,
nacht en nog een pear andere,') waarvan het geslacht 'nicht wie
das der iibrigen worter [met 'grammaticaal' geslacht] nach einer
allgemeinen phantasie, sondern each einer wirklichen personification' bepaald is, zodat deze 'zwischen naturlichem and gramma') Door Grimm uitdrukkelik vermeld op b1z . 345 met verwijzing in een
noot naar : 'G. de Humboldt our la nature des formes grammaticales et Bur
le g6nie de la langue chinoise . Paris 1827 . p. 12. 13 .' - Overigens is de
verdienste van Wilhelm von Humboldt op dit gebied van geen betekenis ;
vgl. Victor Michels in Germania 36, b1z . 135/6.
') En dit gebeurt nog . Zo zegt o. a . een bekend frans 'grammairien',
E. Bourcier, in La Simplification de la syntaxe francaise (Revue des Lettres
frangaises et 6trang8res, Oct .-D6c . 1900) : 'Je n' apprendrai rien 8 personne
en disant quo notre langue est une de celles qui ont pouss6 le plus loin
l'analyse de la pens6e' . Dr. Salverda do Grave, die deze woorden in De Nederl.
Spectator 1901, no. 4, aanhaalt, last or terecht op volgen : 'De taal is due
een denkend wezenll' Nog een voorbeeld van Grimms bedenkelike opvatting is, wat op b1z . 344
voorkomt : 'Dan naturliche geschlecht umfasst eine, im vergleich zu den
iibrigbleibenden, sehr geringe anzahl von wortern . Bei den meisten and den
ihnen zum grund liegenden begriffen konnte die sprache gar keine wirklichen
geschlechtsverhiiltnisse wahrnehmen, odor es muste ihr selbst da, wo sie
noch wahrnehmbar waren (wie bei vielen thiernamen, denen man blose grammatisches geschlecht zuschreiben darf), wenig damn gelegen sein, sie physisch
hervorzuheben .'
') Niettegenstaande zijn opmerking, hierv6or op b1z . 150 geciteerd .
') 'Ausdriicke fur das hochete wesen, die gutter and gottlich verehrten
elemeute and naturerscheinungen .' (blz . 348) .
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tischem geschlecht gleichsam die mitte halten and streng genommen
weder jenem noch diesem zugezahlt werden diirfen' (blz. 348)
- afgezien van deze woorden, zouden due, als daarmee Grimms
bedoeling goed wordt weergeven, langs metaforiese weg zijn ontstaan die Maus en der Hecht, ook der Korb en die Bank, die
Linde en der Tisch, enz., enz ; zelfs ook die Tugend en d e r
Fleim - maar wat abstracta betreft, met grote restricties, zoals
we later zullen opmerken . En in laatste instantie ook d a 8 Wiesel,
dab Brett, da8 Zeug, dab Laster, enz., enz .
Grimm poogt van b1z. 3571563 een groepering van woorden to
geven, die hun geslacht aan de bovengenoemde 'phantasie der
menschlichen sprache' zouden to danken hebben .
Het heeft er voor Grimm alle schijn van, alsof 't masculinum uitdrukt : 'das fruhere, grossere, fe8tere, 8prodere, raschere,
das thatige, bewegliche, zeugende', 't f e m i n i n u m : 'das 8patere,
kleinere, weichere, 8tillere, das leidende, empfangende' ; 't n e u t r u m
'das erzeugte, gewirkte, sto artige, generelle, unentwickelte, collective .'
Maar hij kan niet nalaten, behoedzaamheid in de toopassing
van deze 'grundsatz' aan to raden ; m . a. w. 't klopt niet altijd .
Deze kenmerken, die Grimm meent waar to nemen bij 't'grammaticale' geslacht in 't d u i t s, d . w . z . voor Grimm 't g e rm a a n s, 1) vormen dus volgens hem de grote overeenkomst van
dit geslacht met het seksuele geslacht .
Maar of die zienswijze met de werkelikheid overeenkomt en
psychologies houdbaar is? Zeer zeker niet. En we] 1 0 niet, omdat
- afgezien van het seksueel onbestaanbare 'onzijdig' - niet van
al de genoemde eigenschappen kan worden gezegd, dat ze op het
respektievelike seksuele geslacht passen ; zo b.v. heeft toch 'het
vroegere' zeker wel niets met het manlike en 'het latere' niets
met het vrouwlike begripsgeslacht gemeen ; 't zou zeker een merkwaardige interpretatie worden, als we het grimmse prinsiep gingen
toepassen op d e r Hecht, die Mau8 en d a b Wiesel, op d e r Korb, d i e
Linde en das Brett of op der Fleiss, die Tugend en da8 Laster,
om 't even welke eigenschappeh van de bovengenoemde men daartoe
meer in 't biezonder zou willen laten dienen ; - 2 0 niet, omdat,
al bestond in werkelikheid de door Grimm gevindiceerde over') 'Anderen sprachen geht . . . . das . . . . neutrum ab, namentlich der . . . .
celtischen, litthauischen and sammtlichen romanischen . Sei es, dass sie these
form entweder . . . . nie entwickelt, oder, wie die romanischen, fahren gelassen
haben .' (blz. 313) ; en op b1z. 548 : 'Nicht allein der roman . sprache, such den
celtischen (galischen), litthauischen . . . . gebricht das neutrum. Ob es ihnen
stets gemangelt hat, oder anfanglich eigen war and erst spater verloren
ging? verdient gepriift zu werden:
Grimm beperkte zich in hoofdzaak tot 't germaans .
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eenkomst, er geen analogon voor een dergelijke alomvattende veelvertakte') metaforiese zielswerkzaamheid bestaat ; 't is inderdaad
opvallend, dat Grimm bij zijn kwalieficatie van 'personification'
in tegenstelling tot 'allgemeine phantasie'') en bij z'n opsomming
van de weinige sporen van personificatie, vergeleken met de ontelbare gevallen van metaforizering 1) (b1z. 348), niet de onhoudbaarheld van zijn teorie heeft opgemerkt.
Maar, om die teorie nader weer to geven :
'Das grammatieche geschlecht', zo lezen we op b1z . 317, list sine,
aber im friihsten zustande der sprache schon vorgegangene anwendung oder iibertragung des naturlichen auf alle and jade nomina' .
En deze verklaring geldt niet alleen voor 't ontstaan van m anI i k en v r o u w l i k 'grammaticaal' geslacht, maar ook voor 't
ontstaan van 't o n z ij dig geslacht . Grimm zegt daaromtrent op
b1z. 317/8 : 'Es scheint bedenklich, ob man auch schon dem new
trum, das in dem grammatischen genus eine so grosse rolle spielt,
naturlichen anfang zuschreiben konne, mit andern worten, ob
sein ursprung in dem begriff von foetus oder proles lebendiger
geschopfe gesucht and daraus eine i bertragung auf andere worter
geleitet werden durfe? Ich bin dazu geneigt, weil ich mir sonst
die entetehung des grammatischen neutrums gar nicht zu erkhiren
weiss, da es schwer zu begreifen ware, warum man nicht alle
jetzt neutrale worter dem grammatischen masc . oder fem. Uberwiesen haben sollte (wie in der that auch einige sprachen [b.v.
de romaanse] thun), wenn nicht schon ein entwickeltes naturliches
neutrum dazu genothigt hatte.'
Hoe verlegen Grimm met . het 'spraakkunstige' neutrum') zat
en hoe zwak zijn verklaring ervoor is, zal zeker wel ieder onbeveroordeelde in 't oog springen .
Voor Grimm was in de taal 't man 1 i k geslacht de belangrijkste en oorspronkelikste vorm ; daaruit is afgeleid 't vrouwlik
') Ik doel hier op de verscheidenheid van kenmerken, die door Grimm
worden opgeaomd (z . b1z. 165 hierv6or) .
') Zie hierv6or b1z. 164/65.
') Zie hierv6or b1z . 165 .
) De opvatting van Lambert ten Kate, dat eigenlik het neutrum bij ails
namen van levenloze begrippen to verwachten was, had zeker meer raison
d'etre als de gewrongen verklaring van Grimm . - Hier mag ook nog een
plaatsje vinden, wat Grimm op b1z . 315 zegt : 'urbedeutung des neutrums

scheint, dam es die unenewickelung des gesehieches, nicht gerade geschlechtslosigkeit bezeichne . Daher wird das junge, deasen geschlecht sowohl mannlich ala weiblich sein kann, rich aber noch unwirksam darstellt . . . . durch
das neutrum ausgedrackt .' Zeker een niet minder gewrongen verklaring ale
do zoeven aangehaalde in de tekst .
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geslacht ; terwijl als een vermenging en verbinding van manlike
en vrouwlike vormen 't o n z ij dig geslacht optreedt. 1 ) ( zie blz . 311) .
Uit Grimms opvatting van 'geslacht in taal' moest wel volgen,
dat hij naar de b e t e k e ni s van de woorden, dus strikt genomen
naar de b e g r i p p e n, m. a. w . eigenlik buiten de taal om ging
groeperen - ten minste van ons standpunt kan er dadelik deze
krietiek op volgen . Maar Grimm zat zelf soms al met zijn b et e k e n i s-groepen verlegen .
B .v . op blz . 368v . moet hij al bekennen : 'Bei den einzelnen
baumen asst sich der im thierreich deutliche grundsatz nicht
geltend machen, dass grosse and starke fur miinnliches, kleinere
gestalt fur weibliches genus entscheide ; gerade die hochsten and
machtigsten baume sehen wir feminina . Auch den Griechen and
Romern waren die meisten baume weiblich .' 2)
En nu zocht Grimm de reden daarvoor of 'in der beschrankteren
lebensthatigkeit der unbeweglichen baume im gegensatz zu den
thieren' of - en hier past hij een vroeger door ons nog niet genoemd prinsiep toe - 'wieder in volksmythen, die zusammenhang
der baume mit geisterhaften weiblichen wesen annahmen . Man
erinnere sich der Dryaden, der deutschen holzweibchen and der
heiligen frauenbilder aus baumstammen .'
Nu kan men ten opzichte van dit laatste prinsiep wel met
Scherer zeggen, dat de 'mythologische Vorstellungen . . . . in ihrem
letzten Grunde zusammenfallen mit den Vorstellungen, aus denen
die Genusbezeichnung [volgens Grimms opvatting] entsprang' . ')
Maar of we daaruit mogen gevolgtrekken, dat daarom die 'Vorstellungen' zeif to identificeren zijn, zal toch wel ontkennend
moeten worden beantwoord . Zodat er niets anders overblijft, dan
to konstateren, dat Grimm in plaats van zijn metafories prinsiep
soms een ander, 't mythologiese, toepast ; m . a. w. het eerste prinsiep
is niet voldoende ter verklaring van 't 'grammaticaal' geslacht .
En erger nog : Grimm kon de groepering naar de betekenis van
') Hier horen we dus iets puur over de vorm, zoals later ook bij de
abstracta (vgl . hierna blz . 168) .
') Als in 't lat . dit volgt uit 't vrouwlike arbor, dat 'er steeds bij gedacht
kon worden', hoe moet dan de verklaring wel luiden voor 't duits met z'n
manlike 'Baum'? Wat op de ene taal past, is daarom nog niet op een
andere van toepassing, kan worden geantwoord . Dat is juist . (Vgl . blz . 171,
noot 2 .) Maar is 't dan werkelik bewijsbaar waar, wat van 't latijn wordt
gezegd, of is 't mischien maar een soi-disant verklaring? Er is al van m'n
leven zoveel met een franse slag uitgemaakt op 't gebied van taal I Vgl . Delbrnek in de Grundriss der Vergleiche-nden Grammatik van •B rugmann en
Delbriick III, blz . 91 .
') Jacob Grimm 1885', b1z . 217/8 .
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de zelfstnw . niet eens ten einde brengen, waaruit volgt, dat zij n
i n d e l i n g s p r i n s i e p verkeerd is, waarmee implicite zij n hale
teorie buitelt. Hij kon namelik deze indeling volgens de betekenis
alleen maar op de concreta toepassen ; bij de abstracts
nauwkeuriger gezegd, bij de namen van onstoffelike begrippen is hij genoodzaakt to erkennen : dierekt de betekenis van de a f1 e i ding a n, indierekt de kracht van de anal o g i e .
Hij zegt zo (op blz. 357) : `Fur das [genus] abstracter worter mogen
gewisse ableitungen besondere dienste leisten, weil dergleichen worter
oft nach der analogie gebildet and vermehrt worden and damit in
der ganzen classe dieser formation das geschlecht bestimmt let .'
Dienovereenkomstig deelt Grimm de a b e t r a c t a in naar de
v o r m (v o r m i n g) -van de zelfstnw .
En, merkwaardig : Was bij de concreta `im ganzen das genus
weft unsicherer, weil die phantasie der sprache fast bloss mit den
sachen spielte ; hier [bij de abstracta] wird sic ') schon durch die
formen and ableitungen gezi gelt and gehalten .' (blz. 478) .
En zo kunnen we nu wel met volle overtuiging hat oordeel van
Delbruck over de teorie van Grimm onderschrijven, namelik 'lass
Grimm zu fassbaren and auch "r andere uberzeugenden Ergebnissen
nicht gelangt ist .' ')
Gfschoon men zou
. menen, dat reeds door de belangrij ke tegenspraak met zich zelf aan de grimmse teorie geen al to lang leven
kon zij n beschoren, toch duurde het nog vrij wat jaron, namelik
een goeie halve eeuw, vbordat de eerste krachtige wetenscbappelike stoot ertegen zou worden uitgebracht .
Daze vrij lange tussentij d kan echter niet al to zeer verwonderen .
In de eerste plaats was Jacob Grimm terecht een autoriteit van
de eerste rang ; en autoriteitsgeloof i s zo iets menseliks, dat bet
ook in wetenschappelike kringen niet onbekend is. En dan ook
dat dichterlik overdragen van seksueel geslacht op alle onseksuele
dingen (minuu s de abstracta !) en dit in taal uiten, en daarbij zo
nodig nog wat mythologic to pas gebracht, was een alto verleidelike teorie voor geleerd en ongeleerd .
Sedert een j aar of 15 zij n intussen velar ogee open gegaan en
is hoe langer hoe meer de mening gaan doordringen, dat de
') namelik de fantazie - wat zeker ale zodanig wel weer een psychologiese
onmogelikheid mag worden genoemd, maar waarin overigens een kiem van
waarheid ligt opgesloten, die eerst in do brugmannee teorie tot een plant
zou opschieten .
2 ) Brugmann and Delbriick, Grundrasa der Verg leiehenden Graummatik,
III 1, blz . 97 .
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hypotheze van Jacob Grimm over 't ontstaan van 't 'grammaticaal'
geelacht 'ein schoner Wahn' is, zoals sneer overigens aantrekkelike
hypothezen van dezelfde Grimm, b .v . zijn tierfabel-hypotheze . En
nu mag dan de jongste teorie er wat nuchter uit zien, ze zal toch,
daarvan houd ik me overtuigd, de poetiesere grimmse teorie eenmaal geheel verdrongen hebben in de wetenschappelike en daarna
ook in de niet-wetenschappelike wergild .

In 't jaar 1888 stelde de leipziger professor Karl Brugmann in
de Internationale Zeitsehrift fir allgemeine Sprachwissenschaft, hrg.
von F . Techmer, IV (1889) b1z. 100/9 zijn teorie over 'Das Nominalgeschlecht in den indogermanischen Sprachen' op, een teorie, die
zich al sedert 1875 of '76 bij hem had gevormd, zoals hij in 1891
in de 15e bd . van Paul en Braunes Beitriige zur Geachichte der
deutschen Sprache Fund Literatur op blz. 524 meedeelt. 't Is waar,
dat Brugmann meende, door z'n verhandeling slechts de richting
to hebben aangeduid, die tot oplossing van het vraagstuk zou
voeren, of, zoals hij in de Beitrage ') 't noemt, dat hij zijn opstel
'nur erst "r den anfang einer discussion ansehe' . Maar dit neemt
niet weg, dat, al mag er op de door Brugmann voor 't indogermaans gelegde grondslagen Been gebouw zijn opgetrokken, zoals
Grimm dit voor 't duits (resp. germaans 2)) heeft gedaan, ja al
moat `ein soiches Unternehmen . . . . so gut wie resultatlos verlaufen', zoals Delbnick meent, 3) -- da& hat ferment uit zijn eerste
verhandeling heeft gewerkt met de kracht van een nieuwe teorie,
zodat tegenwoordig bijna algemeen hat vraagstuk 'geslacht in teal'
prinsiepieel op de wij ze van Brugmann wordt beoordeeld en behandeld . In dit opzicht heeft Brugmann nagenoeg bereikt, wat
hij zich met hat publieceren van zijn artiekel had voorgesteld,
t . w . `die iiberzeugung zu schaffen, dass die ubliche herleitung des
maskul. and femin . grammatischen geschlechts aus dem natiirlichen
ein unglaubwiirdiges axiom ist .' 1 )
Zelf heeft hij aan 't slot van z'n opstel `Zur Frage der Entsteh-

Vgl . aan 't slot van de verhandeling (Beitrc ge 15, b1z . 530) .
Vgl . de noot op b1z. 165 en Michels, Qcrmania 36, 124 .
'} Brugmann and Delbriick, Grundriss der Vergleichenden Grammatik
III 1 (1893), blz. 98 . --- Trouwens Grimms gebouw is voor een zeer gewichtig
gedeelte (de abstracta !) ook maar op zand gebouwd, om van Grimms standpunt to oordelen. Voor ons heeft natuurlik daze vleugel juist de stevigste
grand onder zich . Vgl. noot 1 op blz. 168 hiervbor .
') Aan 't slot van 't artiekel in Techmers Ze. (blz . 109) .
'}

'}
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ung des grammatischen Geschlechts' in de reeds genoemde Beitrage
van Paul en Braune (blz . 523/32) een kleine koncessie aan de oude
(grimmse) genusteorie gedaan . En anderen mogen nog iets verder
of ook minder ver in dit opzicht gaan . Maar over 't geheel is
verwezenlikt, wat in z'n Grundriss der Verg leichenden Grammati k
II (1892) op b1z. 101 1) in deze woorden is vervat : `Die Meinung,
der Urmensch habe, mit einem wunderbaren Maass von Einbildungskraft begabt, so ziemlich alles Unbelebte and Unsinnliche
nicht nur ale Person iiberhaupt, sondern auch n a c h e i n e r b estimmten Seite hin sexualisiert angeschaut and daher
stamme das gauze Nominalgeschlecht, these Vorstellung sollte
doch heutzutage abgethan sein .'
Dat Brugmanns teorie in de meer genoemde Grundris8 van
Brugmann en Delbri ck is opgenomen, spreekt wel vanzelf ; en
tegelijk is hiermee opgegeven, dat Delbrdek de opvatting van
Brugmann over het ontstaan van 't `Nominalgeschlecht' deelt .
Hier mag niet onvermeld blij ven, dat Victor Michele in Zum
Wecheel des Nominalgeschlecht8 im Deutschen 1 (1889), ofechoon 'im
Wesentlichen vor dem Erscheinen des Brugmann'schen Aufsatzes
[in Techmers Internat . Z8. IV] geschrieben', `das Problem von
vornherein in derselben Weise ins Auge fasste' 2 ) ; en dat hij in
1891 uitvoerig op de `zuerst von Brugmann ausgesprochene and
von [ihm] acceptierte Hypothese' terugkomt in 't opstel : 'Zur
Beurtheilung von Jacob Grimms Ansicht uber das grammatische
G eschlecht' in Germania 36 (1891), b1z . 121136.
Verder dient hier to warden genoemd Rudolf Henning, die in
z'n verhandeling 'Uber die entwicklung des grammatischen ge .
schlechts' in Kuhns Z8 . (- Zeitechrift fFir verg leichende Sprachfirrschunq, begriindet von A . Kuhn) 33 (1894), b1z . 402/19 den vergelijk
tracht to treffen tuesen do teorie van Jacob Grimm en die van
Brugmann . Het karakter van 't geslacht en z'n ontwikkeling in
enkele afrikaanse talen en vooral in de hamitiese en semitiese
taalfamielies wordt daarbij nagegaan, en wel met het volgende
re7ultaat : `wie viele fragen ungelost bleiben mogen, so viel scheint
mir klar zu sein, dass wir keinen grund haben, die arischen
indogermaanse] geschlechter mit anderen augen ale die hami[
tischen and semitischen anzusehen . Darauf hinzudeuten war der
zweck dieser zeilen . . . . Die mannlichen wesen sired wohl immer
ale mannlich, die weiblichen ale weiblich empfunden, obschon
' j Reeds 1889 in druk verschenen . Die 2e bd . kwam in 2 helften uit,
waarvan het gezamenlike tietelblad 't jaartal 1892 (toen de 2e helft verecheen
dra agt. 't `Vorwort' bij do le helft is zelfs al op 1 Oktober 1888 afgetekend .
1) Lie Germania 36 (1891), blz. 121 .
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dies in der grammatik erst sehr allmahlich zum ausdruck kam .
Andrerseits aber ist es nicht zu glauben, dam such alle leblosen
nomina von anfang an einem schrankenlosen and doch so inconsequenten personificationstrieb unterlagen . Wohl dachte der mensch
der urzeit sinnlicher, and wenn er sinnliche vorgange in seiner
phantasie persanlich belebte, belebte er sie vermuthlich geschlechtlich, das bestatigen sprache and mythologie seit unseren Mtesten
iiberlieferungen. Aber schliesslich war sine grenze des zu belebenden
vorhanden, welche zu fixiren wir ausser stands sind. Anzunehmen
ist wohl, dass auch im Ariechen das nominale genus von den
natUrlichen grundworten aus sick zum theil mittels pronominaler 1 )
kennzeichen etappenweise weiter verbreitet hat . Und zwar sind
innere beziehungen fur die auftheilung mindestens ebenso wirksam
gewesen als die gram matischen endungen. Einiges davon liesse
sich auch jetzt wohl noch nachfinden. Jedenfalls vermag die
analogie, an die Brugmann rich halt, den vorgang allein nicht
zu erklaren.' (blz . 41819). Opdat ieder zich enigsins met het bemiddelend standpunt zou bekend kunnen maken, is dit rezultaat
in extenso meegedeeld en verwij s ik nag naar het rezu m ee met
daaropvolgende korte krietiek van Kollewijn in dit tijdschrift jg . V
(1895) b1z . 21718 . Men zal 't opstel-zelf niet zonder nut lezen ; maar
of de hewijsvoering met z'n omhaal van niet-indogermaanse talen 2)
overtuigen zal ; en of men de rezultaten niet to ti aag zal vinden,
om de gewenste opheldering to geven over hetgeen op indogermaans gebied omtrent het 'grammaticaal' geslacht en z'n wording
valt waar to nemen ?
Eindelik mag hier niet worden verzwegen de kampioen voor
de teorie van Jacob Grimm, namelik Gustav Roethe, de wederuitgever van Grinams Deutsche Grammatik.
In de voorrede van de 3e bd. van deze herdruk, blz . XXI/XXXI,
verdedigt Roethe 'nicht ohne Geschick and Eifer' 3) de grimmse
teorie tegen Brugmann . En naar aanleiding van Brugmanns
') De pronomina zouden eerder als de substantiva een geslachtsonderscheiding hebben gehad . `Die nomina bediirfen weniger eines grammatischen
geschlechtes ala die pronomina. Sie haben . . . . ihren substantiellen wurzelsinn, den die pronomina, welche nur beziehungen andeuten, entbebren .
Deshalb let das geschlechtliche unterscheidungs- oder verdeutlichungsbedurfniss
an den beziehungsworten auch zuerst zum ausdruck gekommen' . Henning,
t . a. pl. blz. 414 .
2) Die voor de indogermaanse talen natuurlik niets dierekt bewijzen . Ze
kunnen alleen steun geven aan een verklaring op indogermaans gehied, door
to laten zien, hoe iets ontstaan zijn k4n . (Vgl . Joh . Schmidt, Die Pluralbildungen der indogernaaniechen Neutra, blz . 11 en hiervbor noot 2 op blz . 167.)
;~

V . Michels, Germania 36, blz . 121 .
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wederwoord in de reeds meergenoemde Beitrage van Paul en
Braune laat Roethe 'Noch einmal das indogermanische genus' in
de Anzeiger fur deutsches A lterthum and deutsche flit teratur 17 (1891)

blz. 18114 ale nadere verdediging van die teorie volgen .
Dit mag volstaan ter aanduiding van de plaats, die de teorie
van Brugmann in de tegenwoordige wetenschappelike wereld inneemt ; terwij i er tevens uit blij ken kan, d at de rumor in casa
van voor eon tiental jaren voor 't minst in geschrifte bedaard is.
Wie dan ook tegenwoordig nog betogend in de zin van pleitend
voor de teorie van Brugmann optreedt, doet dit tegenover de populaire, nauwliks meer tegenover de wetenechappelike opvatting
van `geslacht in teal' .
In 't volgende zal nu worden getracht, eon voorstelling to geven
van do teorie van Brugmann, om daarop verder voort to bouwen, zo
nodig met huip van geschriften, die eveneens op die teorie eteunen .
In historiese tij d zij n op 't hole indogerznaans gebied in de gewone (niet dichterlike) taal m a n l i k en v r o u w l i k ale zgn .
spraakkunstige geslachten,
du s , al is 't niet uitsluitend, zo
toch in de eerste plaats bij substantiva voor levenloze dingen - eon
n i e t s b e t e k e n e n d e v o r m, die met de begripskategorien `sterker,
groter, one .' voor 't many en 'zwakker, kleiner, one.' voor 't
vrouwlik ') niets to waken heeft . 2)
Wilde men werkelik eon betekenis, in plaats van eon secundaire
functie aannemen in uitgangen ; dan eon men uit konsekwentie
van eon 'dier- of dierlike betekenis' moeten spreken bij de griekse
uitgang phos in woorden ale k6 lap hoe 'oorvijg' of kr6taphoe
'slaap aan 't hoofd', omdat -phos min of meer produktief ') is
geworden voor de vorming van diernamen (coals elaphos 'hert',
askdlaphos `eon soort van uil', k6ssuphos of kottuphoe 'merel') ; of
van eon `verwantschapsbetekenis' bij de uitgang -er in bakker, arbeider, baker, akker, shipper, beker, polder, omdat -or min of meer
'~ Vgl . hiervoor blz . 165 .
') Do begripskategorie `kleiner' vinden we b .v. wel functioneel in do
verkleiningsuitgangen, zoals in mannetje, vrouwtje, hondje, tafeltje, steentje,
leugentje, aardigheidje . Zo kunnen ale regal van alle zelfstnw . verkleinwoorden worden gevormd, ale 't begrip daartoe aanleiding geeft . --- Dat die
uitgang van verkleinwoorden ook wel eons andere functies kan hebben,
(b.v. 't nitdrukken van 'lief, `bemind') en some ook wel eons helemaal goon
meer (b.v . eisje tegenover jongen, 't duitse Kaniiwhen) merk ik in 't voorbijgaan op, en verzwakt geeneins hot karakter van die uitgang ale verkleiningsuitgang.
_) tie voor de betekenis van doze term b1z . 174 .
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produktief is geweest ter vorming van verwantschapsnamen
(zader, moeder, broader, zuster, zwager ; in 't duits nog : Vetter,
Schwieger) . Natuurlik denkt niemand aan zo'n konsekwentie .
Neen, de oerbetekenis van alle suffixen is ons onbekend .
Maar de woorden zelf - in hun geheel -- hebben een betekenis .
En de suffixen in 't indogermaans zijn ale taalelement - ale ik
't zo noemen mag --- tot op de huidige dag van een zeer biezondere
belangrijkheid. Zo zijn er, zover kan warden waargenomen, altijd
suffixen geweest, die iets van de betekenis van 't hale woord en
daarmee tevens natuurlik de taalkundige eigenschappen van 't
hale woord
omdat deze meestal in de suffixen alleen waarneembaar vervat zijn - functioneel in zich ale iets zelfetandig
levends opnamen . Zo betekent tafeltje 'een kleine tafel' . Het begrip `klein', duo iets van de betekenis van 't hale woord, is functioneel vervat in hat suffix -tje, zodat we ook kunnen spreken van
een stoeltje voor `een kleine stool' ; en tevens heeft stoeltje door z'n
suffix presies dezelfde taaleigenschappen als tafeltje (b.v. ze zijn
onzij dig en vormen hun meervoud op s .) .
Welnu, zo zijn er wel steeds woorden geweest, die namen waren
van wezens, waarvan 't seksuele geslacht meer of min levendig in
't bewustzijn van 't sprekend indieviedu was. We hoeven maar
to noemen man en vrouw. Zo kunnen ale dikwels gebruikte
woorden worden verondersteld in de oerindogermaanse periode
mama `moeder' of genii `vro uw' (vgl. got. gino), 1) twee woorden
voor begrippen, waarvan 't sekeuele geslacht Ievendig in 't bewustzijn
van 't sprekend indieviedu was .
') Ik waag hier de veronderstelling, dat zelfs zulke woorden alleroorspronkelikst wel geslachtsloos moeten zijn geweest in de zin van : dat iets
seksueels in betekenis daarmee zou zijn verbonden, evengoed als dit nag
't geval is, wanneer kinderen (beneden de puberteitsjaren zeker !) de woorden
moeder of vrouw uitspreken . lilt laatste is een psychologiese waarheid,
waaraan niemand kan twijfelen . En zou 't - zonder daarmee bet stikdonkere
gebied, dat `de oorsprong van do teal' beet, to betreden - to gewaagd zijn
aan to nemen, dat in geen geval de voiwassenen alleen, maar wel degelik
ook de kinderen tot hat ontstaan van taal in de volledige betekenis van
't woord hebben meegewerkt en nog meewerken ? Zo kan immers een kind
van zekere leeftijd, dat al van z'n omgeving heeft overgenomen tafeltje,
stoeltje, boekje, honrdje, poesjc, enz . enz ., voor de begrippen `k 1 e i n e tafel',
k 1 e i n e stoel', enz ., zeer goed op een gegeven ogenblik spreken van een
foliefantje, dat 't voor 't eerst naast een grote oliefant in do diergaarde ziet,
zonder oliefantje ooit van z' omgeving to hebben gehoord. (Of wil men liever,
omdat oliefantje al een bestanddeel van onze taal is, `hat ontstaan van teal'
aanvullen met 'reap . de instandhouding van taal'? Prinsiepieel maakt dit
hier geen verschil.) 't Begrip 'klein' is aanwezig in 't bewustzijn van 't kind
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Secundair kan zich nu met de uitgang -a van deze woorden
en alleen bij indievieduen boven de puberteitsjaren ; zie de
laatste noot -- de functie hebben ontwikkeld, dat ermee seksueel
vrouwlike begrippen werden benoemd, omdat die woorden in hun
geheel namen van seksueel vrouwlike wezens zij n .
Toen kon b.v . van een woord *ekuo(-s) 'paard', dat eerst alleen
een diersoortnaam was, dus geen seksueel geslacht uitdrukte, naar
analogie van mama en gersa, gevormd worden *ekuZ voor `merrie'.
Vergelijk echtgenoot, dat voor 'man' en voor `vrouw' kan warden
gebruikt, due geen seksueel geslacht hoeft uit to drukken, en het
daarvan gevormde echtgenote voor de 'vrouw' alleen .
Zo kan er nu een reeks van woorden zij n ontstaan naast een
paar al bestaande, waarmee inderdaad door de ontstane functie
van 't suffix seksueel vrouwlike begrippen benoemd werden . 't Suffix
a was nu, zoals 't in de taalwetenschap heet, ter vorming van
namen van seksueel-vrouwlike begrippen, prod uk tie f geworden,
evenals - afgezien van de mate van produktieviteit -- in 't
nederlands de uitgang -tje (-je, -pie) en in 't duits -then (-lain)
produktief is ter vorming van verkleinwoorden .
Maar tevens kunnen er al heel wat woorden met dezelfde uitgang hebben bestaan, die geen seksuele begrippen uitdrukken,
van reeds jeugdige leeftijd . Maar 't begrip 'seksueel geslacht' wordt 't kind
bij lange na niet zo vroeg bewust ale 't begrip 'klein' en 't is zelfs bij
volwassenen in 't algemeen nooit zo intensief bewust ale 't dierekt in de
ogen springende begrip 'klein' .
Waaruit ik de konkluzie mean to mogen trekken, dat de mens jaren lang
(als kind) over een aardig tal alledaagse woorden beschikt voor seksueel to
onderscheiden wezens, zonder dat die seksuele onderscheiding in de ziel, in
't bewustzijn nog plaats heeft gehad . Een jong kind onderscheidt vader en
moeder, broer en zus, oom en tante, man en vrouw, jongen en measje waarlik

niet seksueel, maar naar heel andere ale seksuele kenmerken .
Wie 't hiermee eons is, zal in de tekst 'sprekend indieviedu' opvatten ale
'sprekend indieviedu boven zekere jaren' en hij zal ook dan nog 'de levendigheid van 't bewustzijn van seksueel geslacht' zeker niet overechatten .
Wat ik aan 't begin van daze noot op psychologiese gronden veronderstelde,
vindt blijkbaar steun van zuiver taalkundige zijde, want 'das geschlecht war
ursprunglich in der sprache nicht vorhanden, was daraus hervorgeht, dass
die altesten weibiichen ausdriicke [die verwandtschaftsnamen] keine geschlechtszeichen an sich tragen', zegt Fr . Miller in z'n Grundriss der Sprachwizsenschaft III 2 (1887) b1z . 526, aangehaald door Henning t .a .pl ., blz. 402, waar
tevens is opgegeven, dat reeds Schleicher in z'n Compendium der Vergleichenden Granamatik der indogermasnischen Sprache n 1861/2 (1876'} aannam en
ontwikkelde, 'dass in einer iltern sprachepoche der idg . ursprache das genus
ohne bezeichnung war and Brat im laufe der zeit durch secundare hilfemittel
die genera am notuen gesondert werden .'
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dus b .v . voor levenloze begrippen . Die konden due niets seksueelvrouwliks uitdrukken, noch in hun geheel, noch - secundair
zomin ale primair -- in de uitgang . Maar die konden toch
dezelfde taaleigenschappen hebben ale de zoeven genoemde,
evengoed ale b.v. in 't nederlands (de) vreugde, (de) belofte, en
dgl. dezelfde taaleigenschappen (van de Vries en to Winkel, b .v .
de genitief enkv. (der) vreugde, belofte, echtgenotel) hebben als
't reeds genoemde (de) echtgenote. 1)
En ook kon de uitgang van deze woorden min of meer produktief zijn geworden, nu vanzelf niet om iets seksueels uit to drukken,
maar b .v . om onder de levenloze begrippen een zekere kategorie
van abstracta to benoemen ; laten we b.v . maar eens denken aan
't duitse suffix wung
al vinden we dit ook niet bij woorden voor
seksueel vrouwlike begrippen ; dat duet er hier niets toe
en
z'n ontzachlike functionele en woordvormende produktieviteit :
(die) Erwartung, Ho fnung, Beseligung, Wirl ung, Verbreitung, Wallung
en honderde zo gevormde verbaalabstracta meer, die nog dageliks
kunnen ontstaan, ale ze er al niet zijn.
U it hat voorafgaande volgt, dat er due eenmaal 4 groepen van
zelfstnw . kunnen hebben bestaan, die dezelfde uitgang en daardoor
dezelfde taaleigenschappen hadden ; en wel :
1 0 een pear woorden, die dat suffix oorspronkelik hadden en
sekeueel vrouwlike begrippen benoemden ;
2 0 een groep van woorden, die dat suffix hadden aangenomen,
one eveneens sekeueel vrouwlike begrippen to benoemen ; 2 )
3 0 enkele woorden, die datzelfde suffix oorspronkelik hadden en
geen seksueel vrouwlike, maar levenloze begrippen benoemden ;
4° een groep van woorden, die dat suffix hadden aangenomen,
om eveneens levenloze begrippen, natuurlik tot dezelfde begripskategorie behorende als de vorige, to benoemen .
Als we de scheiding in prototypes en nieuwvormingen verwaarlozen, komen we tot een eamenvatting van de beide eerste
en van de beide laatste groepen, en kunnen we dus kortweg
zeggen, dat er voor twee verschillende kategorien van begrippen
') Voor de taaleigenschappen zouden in 't duits betere vergelijkingen
kunnen warden gemaakt ; b .v . (die) Muhme en (die) Eiche, (die) Freude ;
maar voor de woordvorming (vgl, echt mote van echtgenoot) laat 't duits
one in de steek .
') Ale de teorie van Brugmann hiermee j uist is weergegeven, dan blijkt
daaruit, dat ze niet alleen een verklaring voor 't zgn . spraakkunstig geslacht
en z'n wording geeft, maar dat ze ook helder licht laat vallen op 't begrip
en de wording van 'geslacht in taal' in 't algemeen . 't Komt me voor, dat
de opschriften van Brugmanns beide verhandelingen en de inleiding van z'n
aerate artiekel dit alleen maar achljnen to weerspreken .
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woorden van presies dezel fde vormin g , en daardoor
ten minste
in 't algemeen genomen -- met presies dezelfde taalkundige eigenschappen bestonden, in casu voor de kategorie van vrouwlike
wezens en voor een kategorie van levenloze begrippen . En houden
we rekening zowel met de (schriftelike) overlevering op indogermaans gebied als met de nog levende indogermaanse talen, dan
kunnen we er nog bij voegen , dat de tweeds groep woorden -- in
historiese tijd altijdl -- heel wat groter is geweest dan de eerste .
Dat nu in de spraakkunst al deze woorden v r o u w l i k zijn genoemd, welke term wel waarschijnlik onder associatieve invloed van
de begripsbetekenis van de eerete groep woorden (namelik die voor
vrouwlike mensen en dieren) zal zijn ontstaan, kan niet bevreemden . 1)
En daze term was niets dan de naam voor een 'Begleiterscheinung
des Nomens', _) due een s p r a a k k u n s t i g e term, waarmee zekere
t a a l k u n d i g e eigenschappen van die w o o r d e n werden samengevat -- en niet seksuele eigenschappen van de begrippen, die maar
door een (klein) gedeelte van die woorden werden benoemd.
Toen nu eenmaal * equa met de betekenis `merrie' in gebruik
was, kan licht * equo(-e), dat eerst `paard' betekende, due de naam
voor 't diersoort in 't algemeen was, ale tegenstelling tot * equ, z ter
benoeming van 't begrip 'hengst' in gebruik zijn gekomen, waarnaast de oude betekenis voor `paard in 't algemeen' niet in onbruik behoeft to zijn geraakt (vgl . lat. equua 'paard' en 'hengst',
aqua 'merrie') 3) .
Ook hiervoor zijn er weer analoga in moderne talen to geven .
Zo heeft blijkbaar echtgenoot oorspronkelik, evenals dit nog mogelik
is, zowel `de vrouw' ale `de man' benoemd ; maar nadat `echtgenote'
voor `de vrouw' was ontstaan, kon - ale een secundaire betekenis') I . pl. v. v r o u w e l i k had evengoed m o e d e r l i k de term kunnen zijn . Wetenschappelike termen zijn wel steeds 'bewuste scheppingen', wet intussen
geen associatieve beinvloeding hoeft uit to sluiten .
1)
gl. Brugmann and Delbruck, G rundriss III 1, biz . 3 . - Ik wenste
bij daze gelegenheid near do hale 'Einleitung' (blz . 1/88) van Delbriick in do
genoemde Gru~ndriss III to verwijzen ; alsmede near H . Steinthal, Geschichte
der Sprachuwissenschaft bei den Griechen rind Ri mern, Berlin 1890/1', voor
onze materie meer bepaaldelik near I 136, 364/70 en II 244 en 307/10 (op
de laatstvermelde blzz . meer in 't biezonder de functie van 't artiekel volgens
de oude griekse grammatica) .
'l Ook 't suffix -ie (-i) most al in 't oerindogermaans de f unctie hebben
gekregen, woorden to vormen, die seksueel vrottwlike wezens benoemden, b .v,
* wlki `wolvin' naast *wlko(-s) `wolf' . Maar de behandeling van eon suffix in
een duideliker voorbeeld was
de tekst is voldoende ; en omdat met 't a-suffix
to geven, heb ik dit gekozen .
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ontwikkeling
in tegenstelling daarmee `echtgenoot' ook alleen
'de man' aanduiden, wat inderdaad voorkomt .
Ook aan 't duitse Hund en Hiindin kan worden herinnerd .
Hund, oorspronkelik en nag de naam van de diersoort, kan, in
tegenstelling tot Hundin voor `de teef, ook 'de reu' betekenen. ')
Nu kunnen er, evenals equo(s), andere woorden een dergelijke
secundaire begripswij ziging -- met of zonder behoud van de oorspronkelike betekenis - hebben doorgemaakt. En ook kunnen er
heel wat woorden zijn geweest en steeds nieuwe zijn ontstaan met
dezelfde uitgang ale equo(e) _), om wie weet welke begrippen to
benoemen ; maar in elk geval woorden, die krachtens hun suffix
dezelfde taalkundige eigenschappen hadden als equo(8) . Die eigenschappen zijn dan gevoegelik in de spraakkunst samengevat onder
de naam van m a n l i k . Of n u door de indiese en griekse grammatici eerst `vrouwlik' en dan 'manlik' of omgekeerd eerst `manlik'
en daarna `vrouwlik' als techniese term zal zijn gecreeerd, dan wel
of beide benamingen tegelijk onder associatieve invloed van de
seksuele begripebetekenis van een groep woorden zijn ontstaan,
doet niets terzake - al kan men de laatste veronderstelling voor
de waarschijnlikste houden -; genoeg is 't, dat beide termen voor
bepaalde 'Begleitererecheinungen des Nomens' ziju ingevoerd, dat
beide due niets dan s p r a a k k u n s t i g e termen zijn, waarmee zekere
t a a l k u n d i ge eigenschappen van de z e l f s t n w . 3) worden samengevat en niet seksuele eigenschappen van de begrippen .
Het mag nu duidelik zijn geworden, dat de betekenis van een woord 1)
secundair aan 't suffix van dat woord een functie kan verlenen, waardoor dit suffix produktief wordt, d . w. z. ter worming van nieuwe
woorden dient, die een verwante
onder eon katego rie samen
to vatten - betekenis uitdrukken. En die nieuwe woorden zullendan taaleigenschappen bezitten, waardoor ze o . m . hetzelfde `woordgeslacht' hebben ale 't woord 1), waarvan de analogiewerking uitging .
'} Prinsiepieel dezelfde, maar in facto de omgekeerde betekenisontwikke
ling heeft blijkbaar Katze doorgemaakt, dat ale diersoortnaam oorspronkelik
en nog in gebruik, na do vorming van Eater voor 't manlike Bier en in
tegenstelling daarmee ter benoeming van 't vrouwlike dier in gebruik kwam . Van Huhn vergeleken met Hahn wordt hetzelfde aangevoerd door Michels,
Germania 36, 133 . Hetzelfde kan van one kip tegenover ltaan worden gezegd .
Vgl . nog hiervbor b1z. 156/57 .
;} Namelik -o ; de s is de uitgang van do nominatief .
'} Evenals van b ij v o e g l n w. en van v o o r n w . ;- maar daarover kan
pier worden gezwegen.
Of van woorden natuurlik . Met 'woord' of 'woorden' wordt, ale er geen
onduidelikhieid door kan oiitstaaii, zelfstnw . bedoeld .
13
T.& L. XI .
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En zo kunnen mettertij d wie west hoeveel suf xen produktief
zijn geworden en wie west hoeveel woorden taalkundige verschij nselen gemeen hebben gehad, waardoor ze tot 4en ' woordgeslacht'
behoorden , zonder dat de begrippen voor de woorden met die
suffixen hoegenaamd enige samenhang hadden met seksueel to
onderscheiden levende wezens . Daar dit met de werkelikheid in
de indogermaanse talon, van vroeger als van nu, geheel overeenkomt, kan hot 'kunnen' van zoeven vrij in =zijn' worden veranderd .
Ale we b .v . tegenwoordig zeggen : In 't duits zijn de woorden op
-heit, -keit, -schaft , -ung v r o u w l i k , dan wil dat zeggen -- of n
maar de voornaamste taalkundige eigenschap to noemen, die ze
tot vrouwlike woorden stempelt - : ze kunnen alle hot lidwoord
die voor zich hebben . Wie, die bij 't horen van die Wahrheit, die
Dankbarkeit, die Freund echaft, die Erwartung, of bij welk woord
ook met eon van daze uitgangen, de voorstelling van iets seksueel
Noch dierekt
vrouwliks in 't bewustzijn zou kunnen roepen?
door de begrippen zelf -, noch oak indierekt -- associatief
door b.v. die &rau -- is daarvan sprake. ')
Noemt men in de duitse spraakkunst eon woord als Bank of
Last v r o u w l i k, dan bedoelt men daarmee presies hetzelfde ale
met de woorden op -heft. -keit, enz. van zoeven. Ook Linde, Eiche,
Tanne, e. dgl. heten in de spraakkunst om dezelfde reden v r o u wl i k. En presies om dezelfde reden heten in de grammatica
v r o u w l i k : Frau, Tochter, Mutter, Stute, Kuh, e . dgl . Want werden
doze laatste woorden om eon andere reden, en wel om 't seksuele
begrip ivrouwlik' genoemd, dan zouden Fr€iulein, Tochterchen,
Weib, Madehen, Kiihlein, e . dgl . ook 'vrouwlik' in de spraakkunst
moeten heten. En dat is toch in geen enkele grammatica hot
geval, al had ze oak de verstoktste aanhanger van de teorie van
Grimm geschreven . Grimm deed 't trouwens zelf niet .

Maar, zou men kunnen vragen, is 't dan werkelik ondenkhaar,
dat or voor 't minst enkele begrippen van levenloze dingen zijn
gepersonificeerd, wat meer zegt, zijn geseksualizeerd?
In de eerste plaats is daarop to antwoorden, dat tussen personificeren en seksualizeren eon grote afetand kan liggen en ook
meestal ligt. Als b .v . eon kind eon stoel of tafelpoot, waaraan

') Person ificaties, allegorien en dichterlike metaforen blijven bier buiten
beschouwing ; daarover later nag lets (z. blz . 178/81) .
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't zich stoot, personificeert, dan is daarmee nog niet gezegd, dat
het seksualizeert . 1)
En dan, zeker er werden en worden bij gelegenheid wel levenloze dingen gepersonificeerd, zelfs geseksualizeerd. Maar : do seksualizering, zoals we die in de mythologie en in de kunst kennen,
is mischien altijd, zeker bij na altij d op 't taalkundig geslacht van
't woord terug to brengen en niet omgekeerd ; d. w . z. de woorden
voor die begrippen waren or al, ze hadden dezelfde taalkundige
geslachtseigenschappen als prototype woorden voor seksueel duidelik onderscheidbare begrippen, en onder associatieve invloed van
de begrippen, die deze prototype woorden uitdrukten, werden nu
ook - dus in overeenstemming met hat taalgeslacht van de
woorden -- de begrippen in kunst en mythe geseksualizeerd .
(Vgl. het geval, op blz. 180/1 genoemd.). Zo is &lens `de mean'
in do griekse mythologic een vrouw, bij de Romeinen Luna evenzo
') Verondersteld natuurlik, dat werkelik 't kind uit zich zelf stoel of
tafelpoot beknort alsof 't mensen waren, en 't Been napraten is van hetgeen
iemand uit z'n omgeving bet voorgepraat beeft . 't Kan ook die voorwerpen
ale dieren behandelen (b.v. ale pond of pose). En vooral moet er bij in
't oog worden gehouden, dat de jeugdige ziel in zulke gevallen niet met
abstracties als `de mans' (of 'een man' of 'een vrouw') of 'de hond', enz.
opereert, maar met heel bepaalde voorstellingen ; men moet maar eens opletten, ale 't kind met poppen of ook met andere levenloze dingen speelt, die
hot personificeert . En dit geldt prinsiepieel van aIle personificatie, ook die
van volwassenen : daaruit is ook alle allegoriezering en mythenvorming in
z'n oorsprong to verklaren .
Bovendien is 't hier de plaats, er uitdrukkelik op to wijzen, dat door do
menselike fantazie niet alleen wordt verpersoonlikt, maar ook `verzakelikt',
ale me dit woord (in navolging van 't duitse 'versachlicht') veroorloofd is .
Michels wijst daarop in de vroeger genoemde Germanic (36, blz . 129/30)
'Der Krieger let uns ein Arm in der Schlacht, ein Degen, eine Kriegsgurgel,
ein foudro de guerre, u .s.w . Eine bekannte Classe zusammengesetzter Substantiva, die allen indogermanischen Sprachen gemeinsanx, beweist, days
Benennungen wie 'der Rosenfinger' fur die G ittin der Morgenrothe in die
Zeit der Spracheinheit zuruckgehen . Die Wolke erscheint mythologischer
Vorstellung nicht blose ale ein Mann, auch ale ein Mantel, die Sonne ale ein
Auge, oder ale ein siegglanzender Schild in der Wetterschlacht, oder ale ein
goldener Wagen .' En ook aan Goethes 'Gedichte sind gemalte Fensterscheiben !' mag hier worden herinnerd .
Eindelik, in verband met hetgeen in daze noot al van 't kind ward gezegd,
de fantazie `verdierlikt' ook, ale me ook dit woord is veroorloofd . Een erg
bewegelik kind kan een ve ulentj a of een j ong geitj a worden genoemd, (ook
in 't duits : ein Fullen) . En de Belgen kennen `de Leeuw van Vlaanderen' .
Vgl. ook eigennamen ale Vos, Beer, Wolf, Hond, Leeuw e . a. m . ten
opzichte van hun ontstaan .
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de woorden aetene en tuna zijn grammaticaal vrouwlik . Maar
de Germanen is (der) blond een man, de man of broader

bij
van
(die) Sonne als vrouw of zuster, waartegenover bij de Grieken
Helios `de zon' ale man ward voorgesteld, evenals bij de Romeinen
Sot : de beide laatste woorden hebben manlik taalgeslacht . Elke
poging, de disharmonie in die seksualizatie uit werkelik seksuele
--- of uit de door Grimm genoemde (zie blz. 165 hierv6or) eigenschappen van `de zon' en 'de mean' to verkiaren, zal Loch
wel schipbreuk moeten lij den . Was er harmonie in de zo j uist
genoemde voorstellingen, dan zou een verklaring ten minste niet
reeds a priori onmogelik hoeven to zij n , wat bij de bestaande
disharmonie toch 't geval is . Een verklaring daarentegen, waarbij
't taalkundig geslacht ale 't prius wordt aangenomen, maakt hat
verschijnsel volkomen duidelik .
Evenzo is zeker Hupnos `de slaap' bij de Grieken ale man voorgesteld -- de elaap is de broader van de dood --- door de woordvorm, in overeenstemming met b.v. Theos `god', waarvan 't begrip
seksueel manlik was .
Op die manier ward blijkbaar meestal, zo niet steeds geseksualizeerd bij personificaties en zo gebeurt 't nog of wellicht juister .
w ant zo gebeurt 't nog . Zo was bij de Ouden Eros of Amor of
Cupido een jongeling of knaap, daarentegen in 't duits beet 't al
in de middeleeuwen 'Frau' Mine en die Liebe is nog `sine Kbnigin' - alley in overeenstemming met het grammaticaal geslacht
van de woorden. Goethe noemt die Phantasie 'meine Gottin';
waarom niet b .v. `einen bluhenden Jangling', als 't niet onder de
middelike invloed van 't woordgeslacht was? ') En waarom wordt
engel (vgl . d e r Eng a l) nog altijd als een manlik wezen voorgesteld ? _)
Denk oak eens aan de vrouwlike beelden voor de `vrouwlike'
woorden : justitia, musica, fortune, enz . Alleen uit kunsttradietie
is 't to verklaren, dat die begrippen nog geregeld ale vrouwen in
beeld warden gebracht, ofachoon we epreken van h e t recht, d as
Recht, d a s Chick .
En ook aan Vater Rhein en aan de Donauweibchen kan wellicht
in dit verband worden herinnerd (vgl . d e r Rhein, die Donau) .
Zo las ik eens in een wetenachappelik werkj a van een jonge
man, die blijkbaar een verheven gestemd ogenblik had : 'Hier
zagt nicht nur die Empfindung, nein such ihr Bruder, der keckere
Verstand, bleibt wenige Schritte weiter ratios stehen .'
Waarom 't vroegere anders voorgesteld als 't nu nog dageliks
')

Vgl. Michels, Germania 36, 122 .
_} WO merkwaardig, aIs we daarbij denken aan de toepassing van dit
woord alleen op de vrouw, niet op de roan (in de verliefdetaal b.v.).
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gebeuren kan en gebeurt? De schrijver van 't Bind van de 19e
eeuw heeft toch waarlik niet die Emp findung naast d e r Ver8tand
in 't duits ingevoerd? Neen, die woorden waxen er al en onwillekeurig was voor hem, toen hij die begrippen door z'n fantazie
perrs oonificeerde en ze ale 'Geschwister' zich voorstelde, d i e Empfndung = `die Schwester' en d e r Verstand = 'd e r Bruder.' 1)
En ale daarbij nog aan de voor alle tij den en volkeren onomstotelike waarheid wordt herinnerd, dat k u n s tufting niet maar
zonder moor to identieficeren is met t a a luiting, of wel kunstuiting
in teal met algemene taaluiting, dat 't eerste altijd iets heel
biezonders is tegenover de algemeenheid van 't laatste , dan zal de
inwerking van kunstuiting op taaluiting zeker wel - zo er al
sprake van kan zij n --- als uiterst goring moeten warden gedacht ;
zodat er ook in dit opzicht niet to denken vast aan eon algemene
seksualizering van die levenloze dingen, die in eon of andere
indogermaanse taal met woorden worden benoemd, waarvoor de
spraakkunst manlik of v r o u wlik geslacht boekstaaft . 2)
Due zo hebben we in 't ontstaan van de grope groepen van
'manlike' en 'v r o u w l i k e' zelfstnw. wet niets anders to zien
ale eon zuiver psychics-mechanics taalproses (analogiewerking),
waarbij alleen voor eon zeer goring aantal woorden enig verband
met seksueel to onderscheiden begrippen niet onmogelik is ; - in
tegenstelling met de voorstelling van Jacob Grimm, die 't hele
germaanse (en indogermaanse) mensdom oorspronkelik voor zo
iets ale dichters-in-taal hield. Op daze grimmse poetiese tijd

1) 't Spreekt vanzelf, dat, afgezien van do mythologic en de tradietionele
kunst, seksualizering niet absoluut ondenkbaar ie, die disharmonieert met 't
woordgeslacht, al zou ik er ook geen voorbeeld voor kunnen noemen en zal
dit geval zeker wel tot de zeldzaamheden behoren .
En waar eon begrip wordt geseksualizeerd, waarvoor eon woord met onzijdig
taalgeslacht bestaat, daar heeft de fantazie natuurlik vrij spel . Op daze wijze
kan worden verklaard (ale er ten minste goon invloed van 't duits heeft
gewerkt met z'n d e r Verstaid) 'Mijnheer Verstand' in eon bekend gedichtje
van Heye : Hand en Hoofd, waarin eon yore zo eindigt : `En ied'ren dag
vier' "Juffrouw Hand" I Haar trouwfeest met "Mijnheer Verstand" . (Vgl.
ndl . h e t verstand !) .
Wat hier van de n eutrale zelfstnw . is gezegd, geldt ook -- ik herhaal
ale er geen invloed van tradietie bijkomt --- in alle gevallen, waar geen
grammaticaal manlik en vrouwlik wordt onderscheiden, due b .v . in 't nederlands en in 't engele .
') Bij de n e u t r a 1 e substantiva is de mogelikheid van `seksualizering'
vanzelf helemaal buitengesloten. tie vorige noot.
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past Michels wel met recht de woorden van Leonore von Este in
Goethes Tasso toe : `Die schane Zeit, sie war so wenig als sie ist .")
*

*

De hoofdzaak ter kenschetsing van hetgeen onder `geslacht in
taal' wel moet worden verstaan, is hiermee afgedaan . Maar overbodig zal 't daarom niet zijn , oak iets to zeggen over het ontstaan
van 't o n z ij dig woordgeslacht, waardoor het wezen van dit tealgeslacht evenzeer zal worden opgehelderd als 't geval was bij het
manlik en vrouwlik taalgeslacht, toen de wording daarvan werd
behandeld .
A priori kunnen we nu wel veronderstellen, dat dit geslacht
evenzeer op psychies-mechaniese wijze zal zijn ontstaan ; maar nu
natuurlik zonder enige de minste samenhang met de seksuele
geslachtsonderscheiding, waarmee echter oorspronkelik enig verband
met andere betekenis-kategorien niet hoeft to zijn buitengesloten .
En inderdaad heeft Joh . Schmidt in Die Pluralbildungen der
indogermani8chen Neutra (1889) zulk ontstaan zeer waarschijnlik gemaakt . Met eon eenvoudig in schema behandeld voorbeeld, ontleend
aan Der Formenhau deb franzosiechen Nomens van Gustav Korting
(1898), hoop ik dit proses voldoende to kunnen verduideliken . _)
De latijnse stam jugo juk' (eon a-stain) verboog oorspronkelik
wel, zoals alle m a n I i k e zelfstnw . van die vorm : a}
enkv. 1 * jugus, 2 jugi, 3 jugo, 4 jugum.
mv. 1 *jugi, 2 jugorum , 3 jugi8, 4 *jugos.
De accus . enkv. drong in de nomin., mischien omdat de ace.
meer gebruikt ward dan de nom ., mischien ook naar analogie van
de oorspronkelike verbuiging van eon s-stam als corpus, dat in de
nom . en ook in de ace . *corpus luidde, dit laatste om de onmogelikheid van corpus + (accusatief-) m . 1 ) Zodat nu 't enkv. van de
stam jugo luidde : 1 jugum, 2 jugi, 3 jugo, 4 jugum.
Een dergelijke gelijkwording van de nom . enk . aan de ace.
Germania 36, 131 .
Dit voorbeeld komt ook bij Joh . Schmidt voor, op b1z . 20 en 35/6 ;
maar de wijze van behandeling daar was minder good over to nernen ala die
bij Forting.
') Niet overgeleverde vormen worden gewoonlik boven voor aan de opgegeven vorm van eon sterretje voorzien. Reeds enkele blzz. vroeger kwam dit
teken voor ; maar nu eerat is voor do duidelikheid eon verklaring ervan onmisbaar.
`) Forting, t.a .pl. 120. - Joh . Schmidt (t.a .pl. 36) meent, dat `der accusativiache ursprung [van do nominatiefvorm] gar nicht erwiesen sei' . Maar
in zijn uiteenzetting wil bij de mogelikheid wel toegeven ; dat kunnen wij in
ooze uiteenzetting dan zeker ook wet doen .
1)
21
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vinden we op pronominaal gebied in 't middeleeuws middelduits,
waar in 't vrouwlik enkv. 1 die, 2, 3 der, 4 die al voorkomt in
plaats van 1 din, enz . ; in 't nieuwhoogduite bestaat uitsluitend
die voor nom . en ace. enkv. vrouwlik, zoals bekend. 't Zelfde
geldt van 't bij voeglnw .
Ook in 't brabants dialekt kan men horen, niet alleen den aannerner is er geweest, maar ook den dokter is or ge eest. In 't eerste
geval zou n ter vermijding van hiaat kunnen worden verklaard,
maar niet in 't tweede voorbeeld, waar wellicht de n naar analogie
van de hiaat-n uit 't eerste voorbeeld (en dgl . m.) in de nom . i s
gedrongen.
Maar om tot jugo terug to keren : Wellicht bestond er naast
deze stam een vrouwl . -a-scam, due *juga, ale collectiefbegrip ; I)
dit werd dan in 't enkv. verbogen : 1 jugs, 2 * jugae, 3 * jugae,
4 * jugam.
Dit laatste paradigma werd syntakties met een enkelvoudig
werkwoord gekonstrueerd, zoals b .v. ndl . het volk i .9 opgeataan, let
vee l o o p t in de wei, het geboomte s t a a t in voile bloci en had daardoor - en gesteund door de (al is 'took niet in elk opzicht overeenstemmende) betekenis - grammaticale verwantschap met het
ontstane paradigma jugum, enz ., waarin de nom . gelijk was geworden aan de ace. Die gelij kwording van nom . en ace., maar
pier (wellicht weer onder andere wijzigende, reap . beschermende
paradigma-invloeden) ace. gelij k aan now. 3), had nu ook licht in 't paradigma juga plaats, zodat ontstond I ,jugs, 2 *,j uga€e, 3 *jugae, 4 j uga.
') Dat enkelvoudige woorden meervoudige begrippen kunnen uitdrukken,
is bekend genoeg. Bv. het vee, het yolk. En met hot voorbeeld in de tekst
zou in do verte kunnen worden vergeleken h e t geboomte naast d e boom,
h e t gevogelte naast d e vogel, waarin het collectivum ook een andere uitgang
en een antler geslacht' heeft ale het enkelvoudige begrip (het voorvoegsel
ge kan hier one onverschillig zijn). --- Uit Joh. Schmidt, Die Pluralbildungen,
neem ik eon paar voorbeelden, vergelij k baar met jugs jugum, ter nadere
illuetratie over : oudhoogd . loupa ['een verzameling bladeren'?] hoogd . 'Laube'
'Laubhiitte', 'prieel', vrouwl . naast oudhoogd . loop hoogd . 'Blatt' onzijd . (en
lat . terra 'Gelande', dan 'land in 't algemeen', naast oskies teriim 'einzelnes
Grundatuck') (t .a. pl . b1z . 10 en 20) .
') Welke invloeden hebben gewerkt, is dikwels, ja meestal niet met
zekerheid op to geven . En 't komt hier ook eigenlik op de acrd van die
invloeden niet aan . - In 't n dl. is bij 't lidw. ook de ace . aan de nom. gelijk
geworden in 't manlik enkv . ( : (1e), wat een analogon tot het zo juist in
de tekst genoemde verschijnsel vormt. Vgl . o.a . van Helten, Middelneclerl.
8praakk=ast § 352 (en Maseum VIII, kol . 250) en Stoett, Beknopte Middel§u.=derl. Spraakk. I § 146 .

Overigens is mij iets, dat op eon verklaring voor

dit proses lijkt, niet bekend . .forting (t.a .pl. 121) glijdt er over heen . En
Joh. Schmidt (t.a .pl. 35/6) bekent geen verklaring er voor to weten.
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En van de andere karat kon nu wegens de 'meervoudige' betekenis van dit paradigms licht in de beide andere naamvallen
aansluiting aan 't meervoud van jugum plaats vinden, waardoor
ontstond : 1 juga, 2 jugorum, 3 jugis, 4 juga .
Zodat nu hot volledige paradigma was geworden : enkv. 1 jugum,

2 jugi, 3 jugo, 4 jugum, meerv . 1 ,jugs, 2 jugorum, 3 jugis, 4 juga,
dat inderdaad in 't overgeleverde latij n zo voorkomt en in de
spraakkunst n e u t r u m heet .
Dit is dus, zoals men ziet, een proses, dat heeft plaats gehad
op 't gebied van 't n u m e r u s ('t getal) en niet eons op 't gebied
van 't genus, laat staan, dat een seksueel begripsgeslacht er mee
kon worden in verband gebracht .
Dat nu, na 't ontstaan van enkele neutra op de hier ontwikkelde wij ze, de analogie -- dit psychies-mechaniese proses -een grote rol begon to spelen, hetzij alleen door de woordvorm,
hetzij in verband met bepaalde betekenis-kategorien, is zeker Been
to gewaagde veronderstelling . Denken we maar eens aan de konstante `onzijdigheid' van de zelfstnw . met de zgn . verkleiningsuitgang in 't nederlands en 't duits .
Ten gevolge van een numerus-proses is en dit mag de mogelikheid
van dergelij ke taalprosessen nader illustreren
in 't duits die
Thrane ontstaan, dat in 't middelhoogd . nog d e r trahen, d e r
trdn (waarmee de nieuwhoogd . norm der Thran zou overeenkomen
heette . Door de betekenis moest wel veelvuldig worden gebruik
het meervoud die trahene, die trehene, die trams (nieuwhoogd . vorm
die Thrdrme) . De enkelv. woordvorm kon in vergetelheid geraken
door 't zeldzame gebruik ervan, en er on tstond daardoor een zekere
syntaktiese onzekerheid of verwardheid, ale men nu toch hat
enkv. begrip wou uitdrukken ; dan gebruikte men namelik nu ook
hot eigenlik meervoudige die T hrane . (vgl . Weihnachten find en
Weih'uxchten ist schim gewesen : in beide konstrukties hetzelfde
Wcihnachten ) . Maar toen naast : Die Thrdne lauzfen herunter ook
Die Thrc ne "uft herunter gebruikt kon worden, ward blijkbaar na
enige tijd die Thra ne als vrouwl . enkv . gevoeld wegens hat lidwoord en naar analogie van de vale zo gevormde woorden (op -e)
en moest daaruit wel volgen hat ontstaan van de nieuwe meervoudsvorm : die Thranen. ')
E n hiermee genoeg over ontstaan en wezen ook van 't o n . z ij dig e
') Voor moor dergelijke voorbeelden zou verwozen kunnen worden naar
Victor Michels Zum Weclisel des Nominalgeschlcchts im Deutschen 1 1889,
blz . 52/7 . -- 't Laatste stadium van 't geschilderde proses heeft niet meer
op 't gebied van 't 'getal' (numerus), maar op dat van 't 'geslacht' plaats,
zoals men zal hebben opgemerkt .
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woordgeslacht . 1) Aan enig verband met eeksueel begripsgeslacht
is daarbij in geen geval to denken en is ook, blijkenia de `sprekende'
term zelf, nooit gedacht. Ale de andere termen (m a n 1 i k,
v r o u w l i k en ook gee l a ch t zelf) in even goede zin `sprekende'
termen waren, dan zouden ze zeker taalwetenschappelik niet zo'n
sta-in-de-weg geweest zijn en in zo vela spraakkunsten en bij hat
onderwijs nog zijn.

Ook bij de uiteenzetting over het ontstaan van 't o n z ij d i g
geslacht kon, zoals we zagen, de bet eke n i s niet geheel buiten
beschouwing blij ven. Maar de inwerking ervan was Loch slechts
een middelike en de hoofdfaktor in die ontwikkeling was duidelik
de v o r m. Bovendien was 't de betekenis-kategorie 'veelvoud'
(meestal met de grammaticale kategorie 'meervoud' korresponderend)
en geensins een sekeuele betekenis, die in aanmerking kwam .
Lets dergelijks was bij 't verloop van d e r Train tot die Thrdne
waar to nemen.
En zo kan in meer gevallen een of andere b e t e k e n i s-kategorie
blij kbaar in gewerkt hebben op 't ontstaan , of liever op 't verloop
van de woordgeslachten, zoals one die in historiese tijd, due ook
tegenwoordig, bekend zijn . Een paar voorbeelden mogen hier volgen.
In 't frans is ate manlik; maar 't latijuse aestatem 2 ), waaruit
W is ontstaan, was vrouwlik . In 't algemeen zijn de woorden van
gelijke vorming ale aestatem (zoals veritatem e . a .) ook in 't frans
vrouwlik gebleven . Dat ate daarop een uitzondering vormt, is wel
niet andere denkbaar dan door de invloed van de nauwe ver .
wantschap van z'n b e t e k e n i s met die van de manlike woorden
printemps en hiver (en automne?) . Zei men b.v. Le dernier printemps
a etc beau., dan kan licht daarop zijn gevolgd : Et le dernier cte
aussi, of : Et l' ate a ate beau aussi, i . pl. v. la en belle. 3)
Zuiver taalkundig, due ale een abstractie, los van de meneeziel,
is taalwording onmogelik . Hieraan dient men steeds indachtig to
1) Of 't onzijdig geslacht, hetzij bij 't zelfstnw,, hetzij bij de zelfstandige
voornw ., ooit moor in 't biezonder met de begripskategorie levenloze dingen'
heeft in verband gestaan, schijnt niet to kunnen worden vastgesteld, ja zeer
twijfelachtig . In de tegenwoordige indogermaanse talon is 't over 't algemeen
niet hat geval. (Maar vgl. 't gebruik van 't eng. it!}.
') Dit is de accusatief-vorm ; daaruit, en niet uit de nominatief heeft
zich ate ontwikkeld . tie de franse historiese spraakkunsten.
') Dat zo iets niet zo maar op eons en over 't hale taalgebied veropreid
zich heeft vastgezet, spreekt van zelf . Voor de prinsiepiele faktoren van
zulke historiese prosessen zie Paulo Prinzipien.

1 86

J. G . Talen

zij n, ook al blij ft kortheidshalve gewoonlik de psychologiese faktor
in taalwording ongenoemd . Daarom heb ik hier een interpretatie
gegeven van een taalkundige formulering als b.v. `ate, feminin
en latin, devient masculin d'apres printemps, hiver .' (Vgl. Arsene
Darmesteter, Cours de Grammaire historique de la langue fran~aiee,
Deuxieme Partie, 1894, b1z . 56). Bij Thrarme (blz . 184) deed ik
al lets dergelijks . Zonder meer of min veelvuldig g e b r u i k van
de prototypen i n w e r k e l i k e t a a l u i t i n g (d us in syntaksiaal
verband), m . a. w . a l l e e n door begripaver wantachap, zij n analogievormingen toch wel niet denkbaar . 1)
In 't nederlands kennen we de diernamen d e schildpad, d e
hermelijn, d e bever ; maar daarnaast de stofnamen : h e t schikdpad,
hot hermelijn, hat bever, wat zeker niet uit de norm van die
woorden is to verklaren, want die is in beide gevallen gelijk.
't Ligt voor de hand, dat b e g r i p sverwantschap met hot hoot,
hat good, hat ijzer van invloed bij 't ontstaan van 't onzijdig geslacht moat zijn geweest (reap . nog is). Zo ook kan worden herinnerd aan de stofnamen : hot diamant, hat doek, h e t draad, hot
hoorn, (of horen), h e t kurk naast de voorwerpsnamen : d e diamant,
d e dock, d e draad, d e horen (of hoorn), d e kurk (vgl . d e stok, d e
das, d e jas, d e hoed, d e naald, enz .) 2).
En zo zouden er meer voorbeelden uit de indogermaanse talen
zij n to noemen . Maar, al kan voor 't geslacht van enkele woorden
of woordgroepen een of andere bet e k e n i s-kategorie - hetzij dan
`seksueel geslacht', hetzij `hat kleine' of `de j aargetij den', of welke
kategorie ook - van middelike invloed zij n geweest, eventueel
nog zij n, tegenover de veroverwegende invloed van de v o r m
(= v o r m i n g) op wording en verloop van 't taalgeslacht kom t
dat niet zeer in aanmerking .
W at duidelik is waar to nemen in samenstellingen als d i e
') Wat veelvuldig g e b r u i k van prototypen vermag, zien we b .v . aan
't duitse des Nachts (naehts), dat alleen is to verkiaren door de veelvuldig
onder presies dezelfde syntaktiese omstandigheden voorkomende (adverbialen)
des Morgens (morgens), des Abends (abends), des Nachmittags (nachmittags) .

Waartegenover onder varierende syntaktiese omstandigheden (als zuiver
zelfstnw. met z'n naamvallen) geen analogie heeft gewerkt, zodat die Nacht
if; gebleven naast d e r Morgen, Abend, Nachmittag.
') Of in daze laatste groep voorbeelden de prioriteit aan de stof- of aan
de voorwerpsnamen toekomt, laat ik hier, wijl van geen prinsiepieel belang,
onbesliet, maar houd ik voor verachillend naar gelang van 't begrip .
Aan de posterioriteit van de stofnamen in do eerste group voorbeelden
valt zeker wel niet to twijfelen .
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Kaieereiche evengoed ale d i e Riche (niettegenstaande der Kaiser),
d e r Birnbaum evengoed ale d e r Apfelbaum (niettegenstaande d ise
Birne) is prinsiepieel van toepassing op suffixen .
En daarom heet 't ook die Biche, die Linde, die Birne, d i e
Woche, die Liebe, alles omdat die woorden op a uitgaan . Om dezelfde reden, due om de vorm, zij n ale regel de 1 atij nse neutra
in 't frans man i i k, ale ze in de enkelvoudige vorm tot franse
woorden zij n geworden, en v r o u w 1 i k, als ze in de meervoudige
vorm die overgang hebben doorgemaakt . 1) En zo kan in 't algemeen van 't frans worden gezegd, dat 't als regel `ganz mechanisch'
near de vorm twee soorten van zelfstnw . onderscheidt : 'Substantiva
auf -e, welche den Artikel la, bezw. die Adjectivform auf -e zu
sich nehmen, and Substantiva irgend welcher anderen Endung,
welche mit dem Artikel le and mit der n i c h t auf -e ausgehenden
Adjectivform sich verbinden'. 2) Daarom is poudre en cendre, ofschoon de korresponderende woorden in 't latijn manlik waren
( : pulvis ace . pulverem en cinis ace . cinerem), evengoed vrouwlik
ale ruse en table, die hun geslacht van uit't latijn hebben behouden .

Zo zij n dan nu op 't gebied van 't g e s l a c h t in teal bij do
uiteenzetting van de t e o r i e van B r u g m a n n, met behulp
ervan en erop voortbouwende, enkele gevallen verklaard . En met
die teorie is de verklaring van nog heel wat meer gevallen gegeven, terwijl ze de ideele mogelikheid voor verklaring ook van
tot nu toe onverklaarbare gevallen biedt . Dit laatste moet voor
ieder duidelik zij n, die overtuigd is van de p r i n s i e p i e l e j uist
held van genoemde teorie .
En ale er nu in moderne indogermaanse talen, waarin taalkundige geslachtsonderscheiding duidelik bij 't zelfstnw . waar to
nemen is, geen regels voor 't geslacht van heel wat woorden zij n
to vinden of ale er uitzonderingen moeten warden gekonstateerd,
dan ken in 't gunstigste geval de geschiedenis van die woorden
eeret de vereiste opheldering geven over hun vorm (reap . vorming),
omdat er door de tijd heel wat suffixen - hoofdzakelik onder invloed
van klemtoon - of met andere tot een zelfde suffix geworden Of
geheel verdwenen zij n . En wanneer ook na 't raadplegen van do
taalgeschiedenis 't geslacht van vrij wat woorden nog onverklaarbaar
') 't Zou me to ver voeren, dit hier alles to ontwikkelen . Ik verwije o . a.
naar Karting, t. a, p1 . § 20 en 21 .
') Zie Forting, t, a. pl, blz . 135. -- De eerstgonoemde 'vrouwlik', do
laatstgenoemde `manlik', zoals bekend .
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is, zo is dit nog geen reden om in een hypotheze heil to zoeken,
die `such nicht den Schatten einer Moglichkeit' 1) ter verklaring
biedt. Met de prinsiepiele onhoudbaarheid van zo'n hypotheze
vervalt ook z'n waarde voor de metode van onderzoek . Metodiese
onderzoekingswaarde van een hypotheze of teorie heeft tot voorwaard a prinsiepiele j uistheid : beide hoedanigheden zij n onafscheidelik met elkaar verbonden . Eerst waar men zich overtuigd mag
houden van de prinsiepiele juistheid van een hypotheze - wat
weer of hankelik is van de omvang en diepte van kennis -, kan
de hoop worden gekoesterd, dat een 'ignoramus' van de vorsers
niet tevens een 'ignorabimus' zal zij n .
't Spreekt vanzelf, dat `hot ontstaan van 't woordgeslacht' in
de striktste zin van 't woord evenmin kan worden verklaard als
`hot ontstaan van taal' : de oorsprong der dingen is niet to
verklarrn.
En zodra er in de taalwetenschap met behulp van de psychologie
iets to verklaren valt, golden de woorden van Wundt (Volkerp$ychologie 1 2, b1z. 584) : 'die Voraussetzung eines Zustandes, in
welchem der Mensch nicht nur der Sprache, sondern, was damit
notwendig gegeben ware, such aller der Eigenschaften entbehrt
hatte, aus denen sie hervorgehen musete, vine solche Voraussetzung
let fur sie [ : die Psychologie] eine leere Fiction, mit der sich
nichts anfangen li set, well sie [ : die Voraussetzung] die Bedingungen heseitigt, mittelst deren die Existenz der Sprache uberhaupt
zu begreifen let . Mann die Sprachpsychologie nur innerhaib der
Sprache ihren Standort wahlen, indem sie die thatsachlichen
Entwicklungsformen derselben psychologisch zu analysiren and zu
i nterp retiren sucht, so gibt es aber fiir sie ein besonderes, von
dieser Untersuchung abzuscheidendes Ursprungsproblem ciberhaupt
nicht .'
Er is dan ook alleen getracht, uit hot voorhanden taalmateriaal
of uit zulk materiaal , dat door wetenechappelike reconstructie
ale eenmaal bestaan hebbend kon worden aangenomen
met
behulp van de psychologiese metode de faktoren voor geslachtswording in teal op to sporen . Daarvoor was 't nodig ale axioma
aan to nemen -- zolang de taalverschij nselen daarmee niet in
tegenspraak kwamen ; en dit gebeurde inderdaad niet -, dat in
't algemeen de psychiese faktoren, die nu werken of werken kunnen,
ook vroeger hebben kunnen werken : alleen de biezondere uitingen
in taal zij n naar tij d en yolk verschillend . Maar van 't bekende,
') Namelik de hypotheze van Jacob Grimm ; zie Michele, Germania 36,
b1z. 131.
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dat is van 't tegenwoordig waarneembare, moest worden uitgegaan .
En evengoed als we zagen, dat er tegenwoordig in taal geen geslachtsonderecheiding hoeft to bestaan bij de zelfstnw . ('t engels 1),
kan dit worden aangenomen voor een vroegere tijd ; en bet taalmateriaal scheen zelfs die veronderstelling noodzakelik to maken .
M. a . w. 'geslacht in taal' is een secundaire, geen primaire, due
geen inherente eigenschap van taal. Maar waar 'geslacht in taal'
eenmaal was waar to nemen, daar moesten de psychieao faktoren
voor de wording ervan worden opgespoord .
Die faktoren werken blindelings en over 't geheel onbewust
dit laatste in de alledaagse betekenis van 't woord to nemen
.
Alleen wanneer 't taalgevoel reageert tegen ongewone taaluiting
of bij zgn. onzekerheden in taaluiting en bij 't ontstaan van nieuw
taalmateriaal kan bet onbewuste min of meer bewust worden -tat vanzelf niet in de betekenis van taalwetenschappelik bewust is
op to vatten . En j uist uit zulke gevallen, waarin dus de ziel als
't ware in beroering, in actie komt, zijn de psychieae faktoren to
putten.
Maar afgezien van zulke gevallen, neemt elk mensegeslacht bet
taalmateriaal van een vroeger geslacht over, zonder dat daarbij
de psychiese faktoren in actie komen, die eenmaal bij 't ontstaan
ervan gewerkt hebben : due geheel op psychophysies-mechanieae
wij ze. 't Oerindogermaanse kind kreeg evengoed bet toen voorhanden taalmateriaal kant en klaar van zij n ouders en omgeving
ala het tegenwoordige.
Er is alleen rekening to houden met de feitelike taaltoestand
waar geen 'geslacht in taal' bestaat, kan 'took niet worden verklaard ; alleen eventueel voor z'n verdwijning kan men trachten
een verklaring to geven . En dit laatste gebeurt dan ook inderdaad
evengoed ala voor 't verschij nen ervan .
Om aan to tonen, dat de muren, die op de jongste hypotheze
zij n opgetrokken, steviger psychiese grondslagen hebben ala die
van 't geslachtspaleis van Jacob Grimm, is in het voorafgaande
het oogmerk steeds hoofdzakelik op p r ins i e p i e 1 e uiteenzettingen
gericht geweest, zowel bij de behandeling van wat onder 'geslacht
in taal' is to verataan als bij de verklaring van de wording ervan
- reap. z'n verdwijning (zoals 't latijnse neutrum) -. 1) Voor'l Ik wenste hier nag nadrukkelik to wijzen op de prinsiepiele uiteenzettingen over 'geslacht in taal' bij Hermann Paul, Prinzipien der Sprachgeschiehte 1898 1, b1z . 241/7 en bij Wilhelm Wundt, Vulkerpsyehologie, Erster
Band, Zweiter Theil, b1z . 15/24 .
Volgens Wundt is taller Wahrscheinlichkeit nach' oorspronkelik 'nicht das
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beelden in 't biezonder kan ieder naar believen en uit elks hem
bekende indogermaanse teal en taalperiode vermeerderen ; evenzo
groepen van voorbeelden, die biezondere gevallen in 't grote geheel
vormen .
En staat men dan --- door de duisternis, waarin de geschieden is
van 't woord, reap . van de wording en verwording van 't suffix is
gehuld, of ook wegens hat weinige taalmateriaal --- niet zelden
voor een non liquet, zo kan de aanhanger van de nieuwste teorie
zich al dadelik daarmee troosten, dat ook Jacob Grimm niet alles
in biezonderheden kon verklaren . Bovendien kan hij uit inzicht
o vertuigd zij n en bl ij ven , dat de prin siepiele j uistheid van deze
teorie door die onvolkomenheden in de historiese taalkennis volstrekt niet wordt aangetast .
'Nog vial bleibt ruhigem Fleisse zu thun and manches Wirrsal
zu klaren . Aber hoffen duirfen wir, dass sich die heutige Forschung
in ricbtigen Bahnen bewegt', schreef Michels een tiental jaren geleden (in Germania 36, b1z . 135) . Op de laatste passus in die
uitspraak komt 't aan . En dear de toen geuite hoop tot nu toe
niet teleurgesteld is, mogen de 'richtigen Bahnen' tegenwoordig
aan de taalman, ook al is hij geen taalvorser, niet meer geheel
vreemd zij n.
Ala dit artiekel daze en gene belangetellende baanwijs mocht
hebben gemaakt, zou 't noel ervan bereikt zij n .
J . G. TALEN.

natiirliche Geschlecht, sondern die e i n f a c h e W e r t h u n t e r s c h e i dung, die
Gegeniiberstellung einer haheren and einer niederen Classe von Objecten
inassgebend' geweest bij de zogenaamde geslachtsonderscheiding in taal f . . . .
Wie geeft zekerheid ?
Maar 't is al zoveel waard, ale men zich heeft geemancipeerd van de
bestaande terminologie, want die heeft 'entschieden ungiinstig auf die
Erkenntnis' van de oorspronkelike betekenis ervan gewerkt (z. blz. 151 noot 1).
Ook bier zou 't einde van alle wijsheid wel kunnen zijn, dat men niets
wilt. 'Maar men moot weten waarom' . ---

DE NEDERLANDSCHE LETTERX i3NDE OP HET
EXAMEN VOOR HOOFDONDERWIJZER.

III.
Ten slotte willen we nog een oogenblik stilstaan bij de keuze
der gelezen werken . In zekeren zin wordt deze keuze, al is bet
dan in vage woorden, bepaald door bet program-artikel, waar
bet spreekt van de voornaamste voortbrengselen, vooral van den lateren
eijd. Verechil van meaning over daze tijdsbepaling schijnt niet to
heerechen, daar de lectuur der candidaten zich in den regel bepaalt tot de drie iaatste eeuwen . Zoolang de examenvakken niet
in twee groepen met afzonderlij k examen gesplitst en de meeste
examinandi van afdoende hulp bij hunne letterkundige studie
verstoken zijn, durven we niet aandringen op eenige kennis van
bet Middelnederlandsch, hoe gewenscht we daze ook zouden achten
ale noodzekelijke aanvulling van de studie der vaderlandsche
geschiedenis in de Middeleeuwen, ale uitetekend middel om den
candidaat-hoofdonderwij zer eenig denkbeeld to geven van de historische ontwikkeling onzer taal en ale inleiding tot de studie
van den nieu weren tij d .
De lectuur van de sch rij vers der 17d0 eeuw bepaalde zich gewoonlijk tot Hooft : Granida en de Warenar ; Huygens : de Zeestraet, Batave Tempe, hooget zelden Oogentroost en Vondel : de
Gyabrecht, Lucifer, Palamedes . Leeuwendaeler8 en een enkel hekeldicht : Harpoen en Bos kam .

Und der vierte im Bunde : Cats?
Cats lezen de heeren niet meer, dank zij eensdeels bet schelden
en schetteren van Busken Huet en bet verdraaien van citaten
van Jonckbloet, anderdeels de nieuwe begrippen over litteraire
kunst, die sedert 1880, zoo niet de harten dan toch de hoofden
van bet jongere geslacht van streek brengen . Litteraire kunst
lost zich op in ,mooi-zeggen" en „intense gevoel", al verstaat
men onder hat eerste vaak weinig meer dan inhoud-loozen klinkklank en under bet laatste dikwijls niets anders dan de rillingen,
welke eon bezoek aan de „Chamber of Horrors" veroorzaakt . Noch
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hat een, noch het and er treft men bij Cats aan ; de historische
waarde vooral die zij ne werken bezitten geeft ze hunne letterkundige beteekenis, en wat de zoo gevierde schilders dier eeuw
Jan Steen, Terniers, Ostade enz . met het penseel deden, deed hij
met de pen ; geen dichter vane dozen tijd geeft one zulk eon uitvoerig en getrouw beeld weer van het huiselij k en maatschappelij k
leven onzer voorvaderen . Daarenboven is do poezie van Cats
gemakkelij k to vatten ; Hooft moge zangeriger, Huygens diaper
zij n , hun teal en zinsbouw eischen voorbereiding ; de dictie van
Cats vergt niet zooveel inspanning als die van den Drost en Constanter,
wier poezie voor den oningewijde vol voetangels en klemmen is gelijk
velen candi-daten wel gebleken zal zij n op hot examen . De lyrische
poezie dezer eeuw komt heelemaal niet tot haar recht . Dit is to meer
to betreuren, omdat deze soort in hat algemeen niet zoo lastig to
verstaan i s als de andere genres, en zich daarenboven in zangerigheid van toon en natuurlij kheid van gevoel dichter aan sluit bij de
kunstprodukten van de beste schrij vers der 19de eeuw, voornamelij k van de auteurs nA 1880, die alien met Hooft en zij ne even tboek,
knieen in de lyriek dwepen . Marnix' Psalmen, Bredero's I
Starter's 1rieache Lzcsthof en Vondel's L yrische gedichten staan als
kunstuitingen hooger dan hunne andere werken, (behoudens een
enkele uitzondering), geven den beoefenaar onzer letteren eene
betere opinie van de hoogte, waarop onze kunst van ,mooi-zeggen"
in de 17de eeuw stood en does hem duidelij k de onj uistheid
van veler bewering inzien, dat do,,taalmuziek" in ooze letterkunde
van na 1880 zou dateeren . De uitgave van Dr . Sabbe in de
Pantheon-collectie heeft than . Joan Luyken's Duy tse Lier voor
geringen prijs onder hat bereik van elken vriend onzer letteren
gebracht ; we bevelen den onderwij zers de kennismaking met dit
werkj a aan ; ze zullen zien, dat de ly rische gedichten van dozen
pietist iets beters verdienen dan de verwaarloozing, waartoe totale
onbekendheid ze in de onderwij zerswereld doemt .
Niemand zal bij hat nagaan van de gelezen werken willen beweren, dat de woorden : ,voornaamste voortbrengselen" to ruim
door de candidatesn worden opgevat ; men kan hat moeielij k met
minder doen, vooral wanneer we hierbij niet vergeten, dat elk
werk, ale geheel op zich zelf staande, gelezen wordt . De heeren
missen een globaal overzicht van hat tij dvak dat ze bestudeeren
en zij ne in het oog vallende letterkundige verschij nselen, en krij gen
due ook geen totaal-indruk. Hot is dan ook niet to verwonderen,
dat velen in de meaning verkeeren, dat er in onze ,gouden eeuw"
geen ander proza geschreven is dan de Histor7"en van Hooft
in
't algemeen to zware kost voor hen - en dat zij van &helrmenromana, Arcadia's en de biografieen van G . Brandt nooit gehoord
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hebben, evenmin als van de gevoelvolle gedichten van Camphuysen
en de pittige poezie van Revius .
De 18ae eeuw, die op letterkundig zoowel als op elk ander gebied, verre achterstaat bij haar voorgangster, wordt hierom zeker
door de candidates zeer stiefmoederlijk bedacht ; kunne kennis
gaat niet veel verder dan de namen van een paar auteurs en de
titels van enkele werken. Van Foot kent men gewoonlijk slechts
Het Akker lever ; de litteraire waarde van dit gedicht en het verschil tusschen de pobzie van de 17de en de 18de eeuw zal den examinandi to duidelijker in bet oog vallen, wanneer ze eens Poot's
werk vergelijken met Luyken's Buitenleven en met den keurigen
rei van Euboeers in het 3de Bedrijf van den Palamedea, die waarschij nlij k niet zonder invloed geweest is op de conceptie van He t
Akkerleven. Indien men den zanger van Abtswoude wil leeren
kennen en den verderfelijken invloed, then de geest zijns tijds
met zij n quasi-geleerdheid en zij n ballast van mythologische
namen op hem had, men leze eenige van zijne vroegste (natuurlij ke) gedichten en enkele uit zij n later le ven ; het verschil tusschen
beide zal dadelijk in het oog springen en het onderscheid doen
uitkomen tusschen natuurlijke poezie en litterairen bombast. (Cf.
Potgieter's : Folio-bijbel in zijn : Proza .
De gebroeders Van Haren, eigenlijk de eenige representanten
onzer letteren uit het tij dperk van verval in de 18de eeuw die het
de poene waard is to lezen, deelen met hunne tij dgenooten in de
algemeene onbekendheid . Het menachelij k leven van Willem en
Onno's Geuzen verdienden wel iets beters ; het eerste wordt dubbel
aangrij pend en enkele passages van bet laatste werk krij gen iets
meer reeels en treffends, wanneer men ze leest in verband met
het leven dezer zwaar beproefde edellieden . (Vgl . Halbertsma's :
Het geslaeht der Van Haren'a of Polak's Studie over de beide
broeders) .
Het ,onbekend maakt onbemind" geldt ook van de beide interessante vrouwen Wolf en Deken, die, ongeveer tijdgenooten van
Van Effen, meer dan een punt van overeenkomst met hem hebben .
Ook zij werkten under Engelschen invloed, hadden een open oog
voor de maatschappelijke feilen van haar tijd, welke ze met fijnen
humor op de kaak stelden en verrieden in haar werken eene
groote voorliefde voor degelij ke , oud-Hollandsche typen (tante
Martha) ; in fijn uitgewerkte .schetsjes van het huislijk leven overtrolTen zij den bovengenoemden essayist . Heur taal en stijl zijn
pittig, piquant, geheel en al vrij van de soeperigheid, die zoovele
werken harer tijdgenooten voor ons ongenietbaar waken . Het
nieuwe, het frappante van hare wijze van zeggen en hare vaak
ongemeene keuze van woorden verhoogen bet genot van de lectuur
T.&L.XI.
14
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harer romans en verzoenen den lezer, die nog niet to veel to lij den
heeft gehad van hat zenuwachtig jagen onzer dagen, met de lij vigheid harer verhalen . Inderdaad, zoowel wat dictie als inhoud
betreft, zal men to vergeefs de weerga harer werken zoeken onder
de proza-voortbrengselen van de 30 eerste jaron der 19d8 eeuw en
wij zijn van meening, dat de onderwij zers meer nut en genot
kunnen trekken uit hot lezen van Sara Burgerhart en Willem Leerend
dan uit verscheidene ephemerische produkten van onze hedendaagsche litteratuur, waarvan er vale aan de markt gebracht
worden, die onverstaanbaar van teal, onbegrij pelij k van inhoud
en ongenietbaar ten opzichte van beide zijn .
Met de twee laatstgenoemde auteurs zijn we de 194e eeuw binnengegaan, waarvan de verschillende tijdvakken vrij ongelijk door de eandidaten bestudeerd worden . Uit de 30 eerste jaren heeft men gewoonlijk
alleen lets van Staring, bij uitzoiadering een gedicht van Bilderdij k
gelezen ; de tweede periode, van 1840-1880, een tijdperk van herleving en bloei in onze letterkunde, dat zoo vruchtbaar in voortreffelij ke werken, zoo rijk in litteraire verschij nselen is geweest,
was door de examinandi wel wat meer in de breedte, doch niet in
de diepte bestudeerd ; een gevoig hiervan was, dat van sommige
auteurs niet de belangrxj kste, de bee werken waren gekozen .
Van Schimmel ward b.v. zeer zelden Sinjour Semeijnks en de
Kapitein van de lijfgarde opgegeven ; ook van Mevrouw Bosboom-Toussaint bleef de lectuur bepaald tot kleinere werken en
had niemand den moed gehad de schoone en voortreffelijke Leicester-trite en haar onmiddellijk vervolg : de Delftsche Wonderdok(er
to lezen. Wat one wel het meest trof was, dat bijna geen enkel
candidaat Potgieter's schoone, zangerige Lliedekens van Bontekoe
anders dan bij naam kende, noch zijn : Aan 't Vensterke van Elzemoer, noch 't Was maar een Weesje, die toch ieder kenner onzer
19de eeuwsche litteratuur rekent order de beste en uitstekendste
gedichten niet alleen van dezen auteur zelf, maar ook van de
heele eeuw . Of men Florence gelezen had? Neen, en dit zouden
we den candidaten ook niet durven aanraden to doen, voordat
ze eens een pear maal eene goede vertaling van Dante's Divinia
Comoedia gelezen hebben, en zelfe dan nog vergt de lezing van dit
gedicht vrij wat inspanning . Slechts een uitgave met degelijke,
exegetische nanteekeningen, zooals de Zwolscl4e Herdrukken er one
reeds eenige bezorgd hebben, kan dezen zwanenzang van Potgieter
voor den candidaat-hoofdonderwijzer volkomen verstaanbaar en
genietbaar maken . ') De voorliefde voor de jonge Priester en de
') Onder hot afdrukken vernamen we, dat eene uitgave van dit gediclt,
voorzien van de noodige aanteekeniugen, in bewerking is bij een der collega's, H .
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Zangere onder de heeren, die gepaard gaat met geringe kennis van de
overige poezie van dezen grooten dichter, is waarschijnlijk toe to schrijven aan de behandeling dezer beide produkten in een of ander vakblad .
De werken van het laatste kwart der 19de eeuw, dat een felon
strij d zag ontbranden tusschen de kunstbegrippen der ouderen en
de nieuwerwetsche theorieen der jongeren, dat getuige was van de
opkomst eener litteratuur, wier produkten om hun card en strekking velen met verklaarbaren of keen en begrij pelij ke bezorgdheid
vervullen, vinden onder de adapiranten enkele enthousiastische
bewonderaars ; het is evenwel Jammer, dat deze geestdrift soma
meer hot resultaat is van napraten dan van eigen studio en gepaard gaat met een al to groote verwaarloozing van de vroegere
tij dvakken onzer litteratuurgeschiedenis ; dit maakt eene vergehiking van hot heden met bet verleden onmogelijk en doet eene
partijdigheid ontstaan, die wel to begrij pen, doch niet to verdedigen
en nog minder to rechtvaardigen is.
Ofschoon eene vergelijking van ooze litteratuur met die der ons
omringende landen buiten hot leader van de studio der candidaten
vast en bij de meesten hiertoe ook do noodige kennis van de
nieuwe talon ontbreekt, zou toch eenige bekendheid met de
buitenlandache invloeden, die op onze letteren hebben ingewerkt,
ton goede komen aan de algemeene ontwikkeling der adspiranten
en hun een beter inzicht verschafen in sommige verschijnselen op
het gebied onzer letterkunde . Doze inwerking, waarop we reeds
de aandacht vestigden, toen we van Van Effen en de dames
Wolf en Deken spraken, heeft zich vooral sterk doen gevoelen in
de 19de eeuw . We zouden deze eeuw in drie tijdperken : het
Duitsche, het Fngelsche en het Fransche kunnen verdeelen naar den
meerderen of minderen invloed, then de letterkundige stroomingen
in deze landen op onze vaderlandsche schrijvers geoefend hebben .
In hot begin der vorige eeuw zien we de se timenteele richting van
Klopstock en den Hainbund welig tieren in de werken van Feith
c . a., die hot, evenals Dolf van B rammen's zuster Amelie, zoo
gaarne „op de maan gooiden ." Ook in de Engelsche letteren
van hot begin der vorige eeuw heeft deze ziekelijke richting
hare sporen nagelaten in de werken der LcLkists, (cf. : Coleridge's
Antient Mariner), waaraan Hildebrand one schijnt to willen herinneren, wanneer hij in zijn : Leidsche peueraar eon Engelachman
doet optreden die met geschilderde vliegen vischt, ten einde geen
dubbelen moord to begaan .
Het tweede kwart dier eeuw wordt beheerscht door de Romantriek 1)

') Een artikel over de Rornantiek met betrekking tot onze letteren zal
binnenko t verichijuen in eon oncer taalkundige tijdschriften . H .
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,,den internationalen drang naar verandering", die uit Engeland over Frankrijk ons land binnentrekt en waaraan onze
litteratuur de renaissance van haar proza, bet ontstaan en den
bloei van den historischen roman to danker heeft ; ook de wegsleepende gedichten van den misanthroop Byron vinden bier vele
bewonderaars en navolgers onder onze jonge dichters : Beets, Ten
Kate, Van den Bergh, en Potgieter die the Dream overzette, terwij l
de staatkundige lierzangen van den Engelschen Lord onze letteren
verrijken met de schoone en meesterlijke navolgingen van Da
Costa : Vijfentwintig ,wren, de Slag bij Nieuwpoort enz.
In de laatste decennia der eeuw is bet vooral de invloed der
Fransche letteren, die zich krachtig doet gelden in ons vaderland .
Daar ontwikkelde zich bet ste rket uit bet rear lieme , dat tot krachtigen bloei kwam door de Romantiek, bet naturalisme, welks
priesters bovenal naar waarheid streven en helaas, maar n1 to
dikwijls onsmakelijke vruchten aanbieden op zilveren schalen .
Misschien vraagt menig candidaat bij bet lezen dezer schets zich
af, wie tot zulk eene breed opgezette studie in staat is . Hij make
zich niet ongeru st ; wij hebben slechts de leemten in zijn letterkundige studie willen aantoonen en hem opmerkzaam maken op
hat onvoldoende van eene studie onzer letterkunde, wanneer niet
elke schrijver beschouwd wordt in de lijst van zijn tijd, niet elk
werk bestudeerd in verband met bet leven van den dichter . Zoolang de huidige regeling van de examens blij ft bestaan, d . w . z .
zoolang de vakken niet in twee groepen gesplitet en vale adspiranten van alle leiding verstoken zijn, zullen de candidaat-hoofdonderwij zers bet best doen, willen zij niet slechts wat oppervlakkige
kennis voor bet examen opdoen, niet veel to lezen, maar weinig
voorname stukken goad en in bet verband, zooals boven aangewezen is. Doch voor men zich tot detail-studie zet, trachte men
zich met een overzicht onzer litteratuur-geschiedenis vertrouwd to
maken . Men neme daarvoor geen uittreksel, doch excerpeere zelf.
Een geschikt werkje van dezen aard is b .v . de kleine geschiedenis der
Nederlandeche letteren door Dr. J. ten Brink (uitgave van de erven
F. Bohn, teHaarlem) . 1) Nag beter ware bet, wanneer de candidates,
die overzicht-capita lazen en bestudeerden, welke in de Geschiedenis
der Nederlandeche lPtteren van denzelfden hoogleeraar aan elk tijdvak voorafgaan. Zij, die aan cursussen met bet onderwij s in
de letterkunde belast zijn, mogen hierin een wenk zien om toch
niet dadelijk met eon afzonderlij k werk van een auteur to beginnen,
doch eerst in groote trekken een overzicht to geven van de voor') Een heel goad werkje is ook : R. K. Kuipers : Kleine yeechiedeitis der
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naamste verschijnselen op het gebied onzer letteren en ook de
bespreking van een afzonderlijk werk to laten voorafgaan door
een aperpu van het leven des schrijvers en door een kort schetsje
van den tijd, waarin het produkt ontstaan is.
Zal evenwel de studie onzer letterkunde zijn, wat ze behoort to
wezen voor mannen aan wie de opvoeding van het opkomende
goslacht, d . 1. van het Nederlandsche yolk der naaste toekomst is
toevertrouwd, dan is het onzes inziens wenschelijk, dat :
1 0 het examen in twee deelen worde gesplitst,
2° er van regeeringswege cursussen voor de hoofdakte worden
opgericht en
3° de onderwijzers des Zaterdags vrijaf krijgen, opdat de candidaten van het platteland in de gelegenheid worden gesteld deze
cursussen bij to wonen .
Kampen .

DR . S . S. HOOGSTRA .

PORZIE.

De poezie, d . i. de tot harmonische en melodieuse schoonheid wonderbaar spontaan-weg opgegroeide uiting van bet hoogste en diepste en
innigste in een fijn-voelende menschelijke ziel, de poezie, die opperste
en te6rste van alle menschelijke geestesmachten, is heden ten dage niet
zoo bijzonder populair. En de poeten, of, liever gezegd, de lieden,
die, in de nu verledene tijden, zich ale zoodanig voor wisten to doen,
dragen daarvan zelf wel eenigszins de schuld .
Want men meende - en die meaning is thans nog niet de wereld
uit - dat, wie maar flink en breed en ferm met rijm en rhythmus
en zinsbouw terecht kon, wie maar royaallijk strofe na strofe wist to
laten deunen met eon galmvollen zwier, een straf- en sterk-gehoudenen
woordzwaai, z66 meesterlijk-me4slepend dat de lezer ten slotte niet meer
wist, waar hij bleef, dat zoo'n evenwichtig jongleerder op bet gespannen
metrische danskoord tegelijkertijd daardoor ook een dichter mocht
heeten, wiens naam steeds met eerbied moest worden genoemd .
Maar de lieden, die zoo dachten - de critici dier dagen, zoowel als
het willoos hen volgend publiek - vergisten zich schromelijk in deze
hunne houding, vergisten zich, evenals wie zou meenen, dat een bloem
uit wat geur en wat kleur slechts bestaat . Want ware dit waar, ware
het werkelijk wezen, bet levende leven van iedere bloem, waardoor zij
bloem is, lets onverschilligs, lets toevallig-bijkomstigs alleen, dan zou
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een geroutineerd fabrikant van kunstbloemen, die ze dan besprenkte
met odeur van den kapper, de hortulaan ook bij uitnemendheid zijn .
0, die lieden - ik zeg dit niet ter lyrische smading, ik zeg het
ter begrijpende kenschetsing slechts - die lieden hielden, in hun
deftige wijsheid, het oppervlakkig-, het schijnbaar-kunstige voor de
waarachtige, echte kunst, zij namen den groven, uiterlijken scbijn,
- die met wat handigheid, door oefening verkregen, o, zoo gemakkelijk!
kan voortgebracht worden - voor het heusche, innerlijke wezen, voor
het zacht-sterke, nooit vergankelijke, het eigenlijk-poetische der poezie .
Een grappig, maar op den duur verwarrend gevolg dier alleen naar
hot dadelijk-in-'t-oog-vallend uiterlijk ziende beschouwing-der-dingen
was dan ook natuurlijk, dat wij dichterstoet kregen na dichterstoet,
alien vast-zittend in het rhythmische zael, alien tooneelmatig-statiglijk
stappend op der lederen, zenuwlooze schema's eentonigheid, op der
ongevoeld-kort-lange iamben traaglijk-deunenden, zeurigen kadans . En
brak er soms een enkele met de dorre traditie, golfde dan zijn kracht
over 't afgebakend boord, zoodat er ten minste wat vaart kwam in de
wetering, dan stak men de hoofden eerst schuddend tezamen en tierde
hem tegen, maar, teen het toch zoo doorging, koos men allengskens
voor zijn geld maar eieren, en proclameerde hem, met morrende emfase
tot een de regels verschoppend genie .
Terwijl inderdaad tech Willem Bilderdijk - enkel en alleen hier
als dichter beoordeeld - wel het rhythmisch flan had, de zielskracht,
die geweldig ging broken met den schoolschen sleur, maar niet de in
haar oorsprongen onnaspeurlijke fijnheid van voelen en zien en hooren,
die uitsluitend den waarlijk-genialen, den onsterfelijken dichter maakt .
Ach, men wist niet, dat de ziel van den dichter, den werkelijken
dichter, iota ten-opperste bijzonders, lets hoogs en lets fijns, lets dieps
en iets teers, iets z5b oigenaardig-superieurs is - het altijd geweest
is, en 'took zijn zal voortaan, - dat de klanken haar geen klanken
blijven, geen doode symbolen, maar als levende wezens voor haar
worden, vol individueele kracht en beweging, elk op zichzelf en alien
met elkaer.
WILLEM KLoos, Literaire Kroniek,
Nieuwe Gids, Des. 1900.

LEx SUPREMA.
Von den Fehlern, die uns Lehrern trots aller philosophischen and
piidagogischen Bildung immer anhaften werden, ist der, langweilig zu
rein, einer der verhiingnissvollsten and folgenschwersten! Dem liihmenden

Leg suprema.
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Einfluss des phlegmatischen Temperaments widerstehen auf die Dauer
nicht Unterrichtsstoff, nicht Schiiler . Viele der Schulstrafen fur
schlechtes Betragen, fur Mangel an Aufmerksamkeit, ja auch fur Unfleiss
haben in dem Betriebe des Unterrichts, in der Personlichkeit des Lehrers
ihre verborgene Quelle. Vor allem sei jung, mbchte O. Jager, dem
Lehrer des Deutschen sagen : es kommt auf den § 1 alles erziehenden
Unterrichts hinaus : „Sei nicht langweilig ."
Lyon's Zeitschrift fur den Deutschen Unterricht, 1899,
673 : in Ueber die Pflege des mundlichen Ausdrucks
auf den hoheren Schulen, von E. GRUNWALD.

DICHTER-KUNST.
Verheugt,
O Phoebi jeugd,
Door dezen zoeten tijd :
Den zomer door zijn deugd
Vertoont zijn groene blaren ;
't Gevogelt zich vervreugdt,
't Gediert in 't bosch verblijdt ;
't Veld lacht elk toe verjeugd Vliedt weg, alle bezwaren .
Neon, dit zijn zeker nog niet onze mooie verzen . Hot is jongenswerk
van een achttienjarigen . Van een rederijker die van elk woord een
rijmregel en van een vers een verzameling maakt van ,dichterlijke"
zegswijzen. En nog draagt hot zwak-zangerige wijsje weinig voor onze
verbeelding mee. Maar toch, hoort ge niet lets holders in dat rijmenrijke wijsje? voelt ge niet lets frisch, fijns en opens in de bewegelijke
gevoeligheid waar die beginnende dichter „den zoeten tijd" op „den
zomer door zijn deugd" doet overgaan : z op z, d op d, langs de glijdingen van zijn zachte n 's?
Want dit is zoo met dichters, dat voor men doordringt in den tuin
van hun betooverde leven, tot onder het gehoor van hun rijke volleerdheid, men al overal de wijsjes van hun jeugd hoort, of de lucht
in hun nabijheid melodisch tusschen do boomen is .

Dichter-kunst .
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Van vijf jaar later al is het : Uitvaart en Treurdicht van Henricus
de Groote :
ziet hoe eens konings roem
En blijdschap eer verwelkt dan een versierde bloem,
Die 's morgens vroolijk bloost en 's avonds leit vertreden
Dus rees tot Sint Denijs den blijden dag, besloten
Tot Medici's triumf, - waarvoor de schoone Mei
Heur bloemen allezins op 't aartrijk ale een sprei
Had verwig uitgespreed, en rijkelijk gegoten.
Hoe ruischt en kraakt hier 't goud
Der kleedingen . . .
Henrici schoone Bruid,
Die met heur witte hand en vingeren ompeerelt
Den scepter . . .
Daar hij met 't bloedig zweert
Met roode sluyers en veel krijgsroof kwam to peert,
Zelfs uit den slag lvry triumfelijk gereden,
Daar 't bloed liep van zijn arm in karmozijne straleii,
Daar hij stak in de locht de bloedige trofe6n,
Waarmet de Ligue in 't vlak bestoven veld verscheen
En meinden van zijn hoofd de groote kroon to halen .
Dit alles is al veel meet VondeL Op de maat van zijn klare en
opruischende rythmen wiegelen omhoog de beelden van die roem-bloem
en then Mei-tijd, die bruid en then triumfator, en we komen Vondel
al to kennen, den rijken, rijpen Vondel, in die liefde voor blanke en
roode, prachtige en ompronkte woorden, die - elk van hen - hem
z66 waard zijn, dat hij bet weefsel van zijn verzen nooit zoo eng
wond of hij kon er ze tusschen steken en Ever strooien, ale losse, geplukte bloemen, alleen om hun geurende mooiigheid .
Open, klaar en open, ale pas opengegane bloemen, zijn, ook hier
al, zijn mooie woorden . Wie die verzen leest, en maar hun meat
houdt, en, maar zich ruimte geeft, - want maat dat is ruimte, dat
is vrijheid en gemak van zich gaan laten, - die zal uitrustend lang
op Vondelse's ee's en ie's, a's o's en ij's zich varen voelen, en hun
koelte voelen, en hun openheid inwonen, en met den aard van Vondels
mooiheid zal hij in-eens ook Vondels grootheid weten, ale van wie op
de maten van z6ostijf gescholden alexandrijnen als over de deiningen
van een bebloemde zee to gaan lijkt, vreugdelijk aarzeloos en 6nverbleekt .
VERWEY, Een Lileiding tot Vondel .

LETTERKUNDIGE SPROKKELINGEN
UIT DE BRIRVEN VAN WIJLEN
J. A . F. L. BARON VAN HEECKEREN.

1.
OVER ROMANCES.

Ik houd niet veel van romances . Is het een bloot verhaal, dan is
het mij to flauw ; is het wijsgeerig, dan gaat de wijsgeerte doorgaans
niet diep genoeg. Ik ken alechts twee romances, die mij in beide
opzichten voldoen . Het is de Erlenkonig van Goethe en de Pijgmalion
van Kinker. De laatste heeft echter het gebrek van to lang to zijn .
De noordsche romances met haren schrikverwekkenden climax laten
bij de eerste lezing altijd een geweldigen indruk na. Zij behooren
eigenlijk tehuis in een onbeschaafde maatschappij . Men neme b.v. de
Eduard, die en door Bilderdijk en door Goethe vertaald is, en door
beiden zoo schoon is gevonden . Die telkens herhaalde vraag der moeder :
Hoe druipt uw degen zoo van bloed?
die uitvluchten van den zoon, gij kunt ze niet denken, dan zoo gij u
wel een 1500 jaar laat terugvoeren . Daarenboven moat de climax
zoowel als de tegenstelling thans wat meer verborgen worden .
Naleve romances, zooals het Roosje van Bellamy, het Vogelaehieten
van Staring, bevallen over het algemeen zeer nan het publiek, maar
toch ligt in dat gedwongen naleve lets onnatuurlijks.
Schooner vind ik de verhalen van Staring, ala b.v. zijn Verjonging8kuur, de Verloofden, enz. Gedichten ala de Kindermoordenares van
&hiller reken ik niet tot de romances .
Gij schijnt wat verliefd op dat genre . 't Is ook een mooi genre.
Ondertusschen beeft onze letterkunde hat twee eeuwen zonder romances
gedaan . Om aan de leeinte een einde to maken, spraken Rau en
Bellamy of er ieder een to maken . Rau spande de kroon en Bellamy
dacht dat hij boegenaamd niet was geslaagd . Om echter to toonen dat
hij lets gedaan had, zond hij zijne mislukte proeve Roosje in. De
Elize van zijn mededinger wordt door niemand meer gelezen . Sinds

202

Letterkundige aprokkelingen.

then tijd zijn de romances bij ons overvoerd, de vaderlandsche romances
vooral met hun eeuwige verhalen nit den 80jarigen oorlog .
10 Februari 1885.

2.
HEXAMETERS .

Ik las voor een paar dagen eene zeer opgeschroefde nit een engelsch
tijdschrift overgenomen engelsche recensie van mr. Vos aer's Londinas .
Ik heb van het gedicht slechts enkele gedeelten gelezen, maar ik vind,
daarnaar to oordeelen, bet stuk zulk een lof niet waardig. Na Goethe's
Herman and Dorothea en Vos$'s Luise moest men m. i. voorgoed
afzien van de poging om eenvoudige moderne zaken uit to drukken
in grieksche maten . In den hexameter van Homerus verliest Goethe'8
taal soms hare natuurlijkheid . En ook was hat gebruik van hexameters voor Goethe en Vo88 lets meer dan een aardigheid. Bij hen lag
een hoogere beweegreden tot grondslag ; bij hen was het cane poging
om de duitsche poezie voorgoed to verlossen van het dwangjuk der
fransche alexandrijnen en der engelsche jamben . Bij Vosmaer is het
een bloote aardigheid en die aardigheid wordt geprezen als het morgenrood van een nieuwen dag ; zou hierin geene kameraderie in bet spel zijn?
8 Maart 1878 .

3.
CATS' LIEFDESVERHALEN .
Cats heeft als kunstenaar, naar mijne meaning, oneindig meer verdiensten dan de hedendaagsche beoordeelaars hem willen toekennen. In
den lossen verhaaltrant heeft hij bij ons misschien alleen in Staring
zijns gelijke . Zou hij Ovidius en Boccacio de kunst van vertellen
hebben afgekeken? Walk een geestige stof ligt meestal aan zijne
verhalen ten grondslag! Hoe weelderig is hij in zijne beschrijvingen
v5br, hoe sober in do ontknooping 1 Ofschoon als het ware geboren
moralist, bederft hij zijn verhalen toch zelden door zedepreeken . Deze
bewaart hij voor de gesprekken tusschen Philogamu8 en Sophroniscus,
die altijd op zijn verhalen volgen . Die gesprekken zijn vervelend en
langdradig, maar zijn verhalen worden er to aangenamer door, bevrijd
ala ze daardoor ziju van de duffe en mistige lucht saner al to moerasachtige moraliteit.
21 September 1879 .

KLEINE MEE-DELINGEN OVER BOEKWERKEN .

STUN
en
L.

STREUVELS, Zonnetij
Zomerland . Amsterdam,
J . Veen .

Op Lenteleven liet deze jonge
West-Vlaming onlangs volgen
Zonnetij en Zomerland, twee bun.
dels novellen, gedeeltelik, meen ik,
reeds versehenen in tijdschriften.
Ook bier toont zich Streuvels
een kloeke kunstenaar die een
mensenziel weet to doorschouwen,
en bet opgemerkte to brengen tot
een uitdrukking welke bewondering
afdwingt voor de scherpte van zijn
blik en zijn talent van ontleding .
Toch wil bet mij schijnen dat
menigeen met zijn vroeger werk,
Lenteleven, meer ingenomen zal
zijn dan met Zonnetij en Zomerland. In vergelijking met de
eerste bundel, welke onvoorwaardelik als kunstwerk hoog moet
worden aangeschreven, schijnen de
nieuwe pennevruchten van Streuvels, behoudens een enkele uitzondering, meer gewoon werk . Met
doze uitzondering zijn bedoeld de
stukken waarin Streuvels binnen
de grenzen van zijn omgeving
blijft. Er bestaan zeker weinig
novellen in onze nieuwere letter-

kunde welke pittoresker geteekend
zijn dan de geschiedenis van Zalia
met haar geitjes (Avondru8t) of
krachtiger gepenseeld dan de boorenbruiloft van In 't Water met haar
tragies einde. Ook de schildering
van do oogstwerkers, welke zich
elk jaar naar Frankrijk begeven,
behoort nog tot bet pakkendste
dat onze moderne Iitteratuur heoft
Ran to wijzen.
Van minder gehalte evenwel
schijnt mij geheel de laatste bundel
to wezen, juist omdat de erin getekende boeren niet behoren tot
onze gewesten of tot onze tijd .
De Knudde's doen ons denken
aan Gargantua, en bet blijft de
lezer eon raadsel waar do schrijver
met zijn simboliese personages
been wil . Zij beantwoorden nl.
aan niets dat vlees en been heoft,
zoals men gewoon was steeds
bij Streuvels to vinden . Intussen,
zelfs wanneer hij aldus bet eigcnaardig karakter van zijn talent
als 't ware vergeet, vloeit nog veel
schoons en verdiensteliks uit zijn
pen . De natuurschildering munt
steeds uit door kleurenrijkdom en
scherp afgetekende oorspronkelikheid.
Over de taal van Streuvels kan
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1k, ook na de lezing van zijn
jongste werk, geen gunstig oordeel
uitspreken . Het aanwenden van
hier en daar een gewestelik woord,
wanneer dit door groter expressiviteit, door scherper omlijning,
de algemene tad zou kunnen
verrijken, is geen bezwaar . Daarover hoeft zeker geen schrijver
- vooral niet iemand die beschikt
over een zoo fore talent als deze
West-Vlaming - verontschuldigingen aan to bieden . Maar of
dit het geval is met al de WestVlaamse woorden welke wij hier
aantreffen, is zeer de vraag. Op
dit punt kan men het licht oneens
zijn. Het is allerminst twijfelachtig,
dat vele van die woorden slechts
door zeer weinigen, behalve de
schrijver, worden begrepen. De
niet-West-Vlaamse lezer most er
naar raden, en meest van al
de Noord-Nederlander - de critici
inkluis, welke tot nog toe zoo mild
geweest zijn met lof voor die lokale
woorden . Laat goede taal" voor
Streuvels - en voor de Hollandsche Revue (zie Jan. 1901, p. 68)
- een kwestie van „voelen" zijn,
ik heb er vrede mee. Doch laat
waardering eveneens zijn een uitdrukking van ,,voelen", van voelen
nl . van het schone dat ligt in
des kunstenaars gevoel, en last
de bewonderaar eerst eens kalm
onderzoeken of hij dit schone wel
begrijpt. Dat nu doet de lezer
niet, bij de meeste van de gewestelike woorden waarmee Streuvels
zo kwistig omgaat. De Spectator
heeft het bekend met een openhartigheid die verdient op prijs to
worden gesteld, en ook de N. R . C.

wees op dit bezwaar, ter gelegenheid van de lezing van Stijn
Streuvels in den Rott. Kunstkring .
Wanneer het publiek voor een
raadsel wordt gesteld, waar blijft
dan het effekt dat de schrijver
van die woorden verwacht? Dat
er nu in West-Vlaamse of verouderde woorden meer pit, meer
kleurigheid kan steken, niemand
denkt er aan het to betwisten.
Maar, wat hebben wij aan WestVlaamse verdraaiingen van algemeen Nederlandse woorden, zoals
ip en dip voor opentop (z. Zomerland, p. 123), zonneaching voor
zonneschijn en zovele andere?
Waarin de hogere artisticiteit ligt
bij zulke vormen, dat verklaar ik
nederig niet to vatten .
AUG. Grrr>`E.

Steloefeningen poor de Lagere
School, aansluitende aan de
eerieleesboeken : „In Woord
en Beeld" van Meerwaldt en
Nijk, door H. SASBURG en
L. DE VRIES, h. v . s . to
's-Gravenhage (I, II). P. Noordhoff, 1901 . Groningen.
Uit 'et „Voorbericht" :
„Tot voor korten tijd werd het
„stelonderwijs vrij algemeen go„ geven in aansluiting bij een daar„voor apart vervaardigde aerie oefe„ningen . De bezwaren daartegen
„zijn ten duidelijkste aangewezen
„door den heer Schiphorst, die dan
rook de voldoening heeft mogen
„smaken, dat op het gebied van
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whet stellen eon geheele ommekeer
,is ontstaan : in de plaats van het
,slaafsch volgen eener stelmethode
,kwam eon stelonderwijs, dat zich
,aansluit bij het overig onderwijs
,en de waarnemingen der leerlingen
,buiten de school .
,Het komt ons voor, dat deze
,zwenking onder een to scherpen
,hoek heeft plaats gehad . Vol,gaarne stemmen we in met hen,
,die beweren :
,1 . dat stellen is het uitdruk,ken van gedachten ;
"2 . dat deze laatste dus a a n,wezig en vooral zoo holder
, m o g e l ij k moeten zijn ; en
,3 . dat de onderwijzer hiervan
,clan zeker is, a l s h ij hot s t e l,enderwijs doet aansluiten
,,bij het overige onderwijs.
,Maar . . . . we vragen toch, of
,,de task, die alzoo op de schouders
,van den onderwijzer wordt gelegd,
,niet to zwaar is ; - of hat hem
,,dikwijla niet zeer moeielijk valt,
,door de leerlingen een behoorlijk
,gesteld en goad afgerond relaas
,te laten geven naar aanleiding
,van een juist besproken onder,,werp. We meenen, dat de theorie
,heel mooi, maar de practijk heel
,lastig is, en dat hat niet onge,wenscht mag heeten, met e e rw biediging van de boven
,onder 1, 2 en 3 genoemde
,juiste beginselen van good
,,s t e l o n d e r w ij s, daarbij eenige
,leiding to geven in den trant van de
,hierboven veroordeelde methode ."
We zien in bovenstaande uitgave alweer 'n poging om n n a a m
to redden . Men betuigt dat het

205

zaak- en spreekonderwijs goad moeten zijn om goede stellers to kunnen
vormen" ; men spreekt zelfs van
,een drieeenheid weten-sprekenstellen, waarvan het derde lid
zonder het eerste en tweeds onbestaanbaar is" ; maar ondanks de
,drie-eenheid," voelt men hat stelonderwijs tot eon soort knechtschap
verlaagd, nu het evenals het repet5rend opzeggen bij navragen,
'n kontrole-middel is geworden voor
de deugdelikheid voor iemands onderwijs, en dus uitteraard zelf, in
nagenoeg catechetiesen leervorm,
geschiedenis-, aardrijkskundig-, enz.
-onderwijs is gebleven . En waar
blijft nu, denken er velen, het stelonderwijs? Stellen is stellen ; 't
staat op de rooster ; en 't schrappen
gaat ook niet; wat blijft er anders
van 't t a a l-vak over, vooral nu
wat vaak eigenlik taal" beet, de
spelling en de buiging in
miskrediet beginnen to raken!
Komaan, dan maar weer a t e 1boekjes! Maar stellen = weten ;
de leerlingen moeten dus eerst
w e t e n wat ze to schrij ven hebben. Maar raakt 'et wet e n dan
niet de wetenschap. En komen
we op die manier niet weer bij 't
zaakonderwijs terecht? . . . . De
heron Sasburg en De Vries hebben er wat op gevonden . Ze hebben eon w e t e n ontdekt dat niets
met de z a a k heeft to doen . Ze
hebben 'et rijk van de fiksie
opgezocht in 'n aerie belletristiese
leesboekjes, en laten die leeslesjes
door middel van vragen reproduceren ; in plants van hun toevlucht
to moeten nemen tot 'n geschiedenis-boekje of 'n geschiedenis-les
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over b.v . 'et verdrinken van Johan
Willem Friso, - want dit zou overwegend z a a k-onderwijs zijn, - geven ze er de voorkeur aan, lesjes to
lezen en vragen to doen over
jongetjes, die to water vallen,
muisjes die van 't spek snoepen,
en dergelijke. Niet dat dit of to
keuren is, verre van daar. Vooral
niet voor jonge kinderen . Maar
we vrezen, dat de uitgevers van
deze oefeningen to veel werk zullen maken, en niet genoeg in 't
oog houden, dat in de hoogste
leerjaren of wel het hoogste leerjaar, de eigenlike leeftijd van het
ordenen en afmaken van wat er
van school of wordt meegenomen,
andere, zakeliker en tussen onderwijzer en leerling vooral rechtstreekser opgaven nodig zijn tot
'et duidelik en gemakkelik weergeven van wat 'n mondelinge of
'n geschreven les de kinderen voor
belangrijks en degeliks aanbiedt .
Voor n jongere leeftijd achten we
„steloefeningen" en „taaloefeninin 't algemeen, van weinig aanbelang.
Overigens is de keuze van de
leesboekjes „Meerwaldt en Nijk"
geen slechte. De ,oefeningen*' zijn
even goed als die van anderen .
Eeu voordeel hebben ze noch,
dat we noch niet elders vonden,
Het raakt wel niet 'et „stellen"
dierekt, maar 't is toch 'n uitmuntend middel om de onderwijzers
die dit boekje zullen gebruiken
tot 'n geregelde exegese van hun
leeslesjes to gewennen . De woorden
en uitdrukkingen namelik, die
voor 'et goed verstaan van de lee
'n zorgvuldige behandeling ver-

eisen, worden door afzonderlike,
beknopte oefeningen, die er onmiddellik am worden toegevoegd,
noch eens verwerkt en vastgelegd,
waarmee 'et vervliegen van 'et geleerde wordt voorkomen, „en aldus
„een niet onaanzienlijk voordeel
„wordt behaald voor het verstaan
„van de volgende leeslessen met
, dezelfde of soortgelijke moeielijk„heden." (zie b .v. over de betekenis
van sluipt, gretig, tuurt, voor
'tlapje houden, bekleed,
gluurt, reppen, eensklaps,
l e e r z a a m, enz. blz. 1-20) .
Hierin de gebruikers van de
boekjes enige wenken to hebben
gegeven, achten we 'n gelukkige
inval. Ook 'et zich rekenschap
geven met eigen woorden komt de
gemakkelike reproduksie to pas .
En dan zouden we haast vergeten
dat de bewerkers noch een goede
paedagogiese kijk hebben gehad
in zake de zogenaamde grammatiese zuiverheid . Zuiverder dan de
stel-mannen, die hun leerlingen
zonder dat deze lets van de deen den-kwestie afweten, op goed
gezag of noodzaken nu eons de en
dan weer den to schrijven, laten
de bewerkers van deze boekjes
bun leerlingen in deze kwestie 'et
oor raadplegen, en mogen ze ongestraft schrijven : die wand voor
then viand ( blz . 14), op de news
voor op den news (blz . 19) onder
do zware last voor order den zwaren
last (blz. 20). Natuurlik houdt
dat zondigen op als de jaren der
,,zuiverheid" komen. (Zie V o o rb e rich t.) Waarom nu juist bij
het 3de, en niet bij het Ode deeltje
de buigiugsuitgangen weer moeten
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aangehecht, verklaren we niet to
kunnen begrijpen. Tot 'et goed
verstaan van de inhoud, - zo
verstandig zijn de uitgevers wel, doen die vormen niets toe of af.
't Is enkel 'n zaak van, en hoogstwaarschijnlik van 'n weldra to
verdwijnen mode. En voor de
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kinderen des yolks, die broodnodig
andere en degeliker zaken voor
hun leven nice hebben to nemen,
is deze onnutte „mode", die nergens
toe dient en slechts 'n vals beschavings-cachet kan geven, 'n
ding van de allerlaatste „zorg ."
J. K .
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HET ABEL SPEL,
DE ESMOREIT.

I.
't Middelnederlands is en komt hoe langer hoe meer in trek, en in tel .
Recht, historie, taal, kunst, kultuur, in een woord : geheel die tijd
is tegenwoordig in studie 'genomen'.
Terecht .
Hadden we in de XVe tot XVIIe eeuw hier to lande de invazie de wedergeboorte of renaissance zoals 't beet - van 't classicisme,
wat nog nawerkt bij velen ; we bel6ven nu, meer en meer, de herleving
van ons eigen-zelf-wezen, meer en meer de germaans-nederlandse
renaissance . 1)
En zo is 't geen wonder dat men zich gaat verwant gevoelen aan
de voorouders van vbbr die classicistiese, die romaanse renaissance,
aan de voorouders nit de Middel-Eeuwen .
Zeker, ook toen was er buitenlandse, was er romaanse invloed ; maar
zij, de middeleeuwers, waren krachtig genoeg om 't vreemde aan zich to
assimileren ; - gaven zij niet zelfs aan de uitheemse woorden hun klank?
zogenoemd : volksetymologiseerden zij niet? - namen ze niet van 't Recht
over wat hun goed voorkwam, maar bewaarden ban eigen rechten ? zelfs ten
noorden en westen van Europa's wasteland nog in onze tijd in zwang?
Zo bl5ven zij in de Middel-Eeuwen „lieden fit den lagen lande bider
see", al gebruikten ze, en vert66rden ze veel uit bet Buitenland . Bij die verwante lui uit bet eigen-land voelt men zich ntl weer thuis .
Geen wonder dan ook dat men nu 't middelnederlandse toneelspel
ook weer gaat opvoeren .
In die middelnederlandse spelen is evenzeer een naleveteit, een
levendigheid, een plasticiteit, als in de Liedekens van toen . Toch komt
men eerder onder de bekoring van deze laatste : 't naieve en 't zangerige
vooral - men herinnert bet zich zo men ze heeft horen zingen ') Lees ook Teal en Letteren, VIII, 225 ; VI, 26, 187, 188 ; II, 383
't slot do aankondiging van Muller-Logeman, Proza Reinsert.
T. & L. XL
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vindt veel gauwer weerklank. Maw ook van deze abele spelen",
inzonderheid van de Esmoreit, treft de echte klank van 't gevoel l
Wat bij de vertoning opviel : 't Publiek werd er stil onder : 't geraakte
ook nu onder de bekoring ; 't voelde de 'stemming', als bij nieuw eigen
werk van de laatste tijd .
Niet minder komt men onder de indruk van de als muziek-klinkende
taal . Tal van regels kan men zelfs nit hun verband met het geheel
daarvoor citeren. Men zal er hier-achter enkele vinden .
De Esmoreit is een van de stukken, van de weinige jammer genoeg,
die ons zijn overgebleven .') 't Dateert ala de andere nit 't eind van de
XIVe eeuw .
Vergelijkt men het met franse stukken in dit tijdperk, dan heeft de
jonge Serrure gelijk : dat men zich over de toestand van zijn Mndl .
toneel to recht mag verhovaardigen ." 2)
„Dramatiese kunst, die z6 begon, zou een benijdbare toekomst hebben gehad, ware zij in hare ontwikkeling niet belemmerd door inmenging van vreemde bestanddelen . . . . 3) namelik klassieke I"
En nu we one van dit laatste ontdoen, komt het eerste in ere .
Dan, 't stuk is biezonder kies en kuis, zelfa voor onze tijd - de tijd van
kuisheid en kiesheid bij uitnemendheid. Niets aanstoteliks komt er in voor I
Alleen - is 't nog wel genietbaar ? Voor velen - vooral onder de
zogenoemd beschaafden?
Men is heel wat andera gewend, het dekoratief, de kostumes, 't spel
zelf doet vaak meer of ala 't atuk zelf .
En nu, een work nit zo heel andere tijd, met zoveel ander geloof,
gevoelens, zedelikheid, begrip van eer, levenswijs, en wat niet al?
Onbewust wel, legt men vaak ala maatstaf aan, wat men ontleende
aan klassiciteit, zoals 't Publiek, zonder studie van eigen-nederlandse
oude kunst - ook bouwkunst, en schilderkunst, en beeldhouwkunst in veel nog doet ; d . i . men stelt vooraf eisen op, omdat men door
onderwijs zijn smaak bedorven heeft. Men heeft dan modellen klaar staan,
waarnaar een kunstenaar moet werken : moeten kleine auteurs in hun
work niet de grote nadoen? en wijkt bet af, dap is 't niet zo ala men
') Do Esmoreit . - Den Hertoghe van Bruyswijc . - Lanseloet van Denemerken . - Van den Winter ende van den Somer . - Zie de uitgave van
Leendertz, Mndl. Dram . Poezie, (1901). Moltzer, Mndl . Dram . Poezie, (1875).
De ,,bests, en goedkoopste voor dageliks gebruik is nog : Van alle Tijden,
onder redactie van C . G . Kaakebeen en Jan Ligthart, to Groningen bij
J. B . Wolters, 1901 . - 1 . De Esmoreit.
De Aantekeningen konden bier en daar vermeerderd ; en zeker verbeterd.
') Jonckbloet, in zijn Mndl . Dichtkunst, III, 541 .
') Alzo schrijft Jonckbloet in zijn Gesch . v . d . Ned . Letterkunde, II, 373 .
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't verwacht ; dan is 't kinderachtig voor ons die groot one geworden achten .
Maar deze kritiek is verouderd : men mag alleen eisen : goof wat
in u-zelf isl en doe dit zonder to vragen : wat zal 'men' van u eisen?
En die 't beoordeelt onbevooroordeeld, vergelijkt het met gelijksoortig
werk allereerst. Niet om to eisen, maar om to verklaren : is de task
van de criticus, - zo hij wetenschappelik is ; hij moot zijn „voorbereider,
padvinder, naderbrenger tot het nog-onbegrepene" ; bij moet niet zo
'bourgeois' wezen, dat hij, „niet het Publiek opvoert tot de kunstenaars,
maar de kunstenaar daagt voor de rechterstoel van het Publiek" .
De aanmatiging moot hem vreemd blijven, dat hij de man is, die
'tweet en zeggen moot ; in plaats van de kunstenaar-zelf, die 't uit in
zijn werk wat in hem was.
Om nu de Esmoreit - evenals veel van vroeger tijd to kunnen beoordelen en naar waarde genieten, moot men de psyche, de ziel van
do middeleeuwen hebben gevoeld, moot men zich de moeite willen
geven in die tijd, in die omgeving zich in to voelen, in to denken .
„Men moot het stuk", - zoals 't beet - in de lijst van zijn tijd
plaatsen."
't Was in de M.-E. anders als nu, maar zeker niet minder, nbch in
leven, nech in geloof, nach in beschaving, nach in kunst . En van
de materiele genietingen, die men nd onontbeerlik acht, voelde men
toen 't gemis niet . Ze hadden weer anderen ook. Evenmin als wij in
de M: E. ons thuis zouen voelen , zouden zij 't dat bij ons . Evenmin
als wij, zouen zij hebben willen ruilen .
't Was in de Middel-Eeuwen anders als nu . Toen achtte men dat
andere kwesties het leven raakten, dat waard was to leven : voor
andere zaken maakte men zich warm .
En de dichters dichtten, en 't publiek genoot er van, van veel, van
heel veel dat anders was dan nu .
Dat moot men zich to binnen brengen .
Men moot zich orienteren en aeclimatizeren.
II.
Men kan De Esmoreit - naar nG-manier - verdelen ; dan is 'teen
stuk van twee bedrijven en negen tonelenl Nieuwerwets zou 't ook
de titel kunnen hebben : „Esmoreit en Damiet, of Achttien jaar later ."
't Stuk speelt om 't andere toneel nfi in Sicilie en dan in Damaskus .
Dat beurtelings afwisselen doet goon kwaad, 't bevordert de levendigheid, houdt de aandacht vast, juist door hot telkens tegenstellen
van kristen en heiden . En om die tegenstelling is 't juist to doen .
Hot toneel waarop gespeeld word, was naar alle gegevens to oordelen die ons ter beschikking gekomen zijn, hoogst eenvoudig. Naar
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ons iedee, dus primitief. Maar op de hoofdzaak waar 'top aan kwam,
daarop werd toen gelet. 't Stuk, niet de entourage. Pleit 'et voor ons of
voor de middeleeuwers, zo wij bijna geen toneelspel kunnen genieten, als
niet 'et dekoratief 'mooi' is ; zo zij 't spel boven 't dekoratief, 't atukzelf boven de entourage stellen? Staat 'en goed verstaander die maar
'en half woord behoeft, niet boven iemand, die tekst en uitleg bovendien
nodig heeft?
't Waren goede verstaanders, die middeleeuwse mensen : aan een half
woord - 't blijkt nit de Liedekens, - aan een enkele aanduiding op
bet toneel - hadden ze genoeg.
Trouwens, hoe vertoont men Shakespeare? En wat leerde ons
Maeterlinck?
Of men nu evenwel niet prakties deed in dit opzicht de tegenwoordige
toeschouwers ter wille to wezen? Daarmee echter neemt men toch ook
voor een groot deel 't naleve, de stemming, weg.
Vermoedelik was het toneel in tweeen gedeeld : rechts van de toeschouwer lag Heidenesse, links 't Christenrijk ; enige belommerde" bloempotten, die een boschaazje verbeelden, vormen de scheiding .
Men stelde zich 't Heidenland vrij wel gelijk voor ala 't eigen land
in omgeving, als in klederdracht ; daarbij most in 't oog gehouen dat
de europese klederdracht niet altijd zo heel veel verachilde van de
oosterse. Men droeg mantels, sandalen. 1) En overigens - men wilt
dat bet toch maar toneel was, maar ,verbeelding", geen „werkelikheid" .
Geheel voor Christen toeschouwers was ook bestemd dat de heiden
Platus zich-zelf een payijn" noemt, en spreekt over bet ,kerstenland" .
De prisoen was waarschijnlik een keldergat, geen gevangenis boven
de grond . Van Lennep heeft, in de Friezen to Rome, dit duidelik
laten uitkomen .
Verder stond er een galg op de booswicht to wachten . Want men
vertoonde noch wat er plaats greep, in plaats van 't to vertellen, zoals
later onder invloed van 't klassieke moest gebeuren ; men hield niet
van Vondeliaanse dialogen en monologen : 't sien ging noch boven
't seggen" !
Als Robbrecht echter bericht : die tafel is bereit", 2) dan zal deze
tafel wel achter bet 'doek' zijn geplaatst.
Van de achtergrond komen de spelers naar voren om hun verzen to
,zeggen". Ik betwijfel toch sterk of alle spelers van-begin-af op bet
toneel waren, en er geregeld bleven. Het telkens gehoorde Waer
') Let er ook op hoe in de romans de oosterse personen ale westerlingen
voorgesteld worden ; evengoed ala de oude Grieken, Alexander b .v. - Vgl.
vooral Elster, Prinz. d. Litt . Gesch ., aangehaald in T . & L. VIII, 218 noot 4.
') Vs . 841 .
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sidi" in de verschillende tonelen, in meer dan een toneelspel, wijst er
m. i. op dat telkens sommigen van achteren door de deur opkwamen! 1)
Dit blijkt ook uit een ander toneelspel, waar als toneelaanwijzing voorkomt : Nu heeft si gheweest met hem in die camere ." Waar men 't opvoerde is niet zeker . Mischien op de markt, in
een tent, met amphitheatersgewijze ingerichte banken : immers men gaat
,de graet (d. i . de trap") of!
Dus evenals het ,spel op eenen zolre, dat myn here Jan van Blois
ginc sien. " 2)

De personen die in de Esmoreit voorkomen, zijn : De coninc van
Cecilien . - De coninghinne. - Esmoreit, sconince sone. - Robbrecht,
sconines neve. - De beul. - De coninc van Damast. - Damiet sine
dochter . - Meester Platus .
De Voorredenaar begint met een toespraak, en de korte inhoud van
't spel als proloog medetedelen. Hij vermaant tot zwijgen en horen!
Soms tot tweemaal ; halverwege en aan 't slot . Wel to verstaan, hij deelt
de inhoud mee van het eerste deel, want van de gelukkige ontknoping
meldt hij niets : zo spant hij de aandacht van de nieuwsgierige menigte .
't Eigelike lapel' begint met de jammerklacht van Robbrecht . Ay
mi, ay nil," terwijl hij het bitter beklaagt, dat zijn oom do koning zich
verheugt in de geboorte van een erfgenaam, die hem de toekomstige
waardigheid en 't rijk ontneemt . Maar hij zal dat zo maar niet toelaten .
Met een dure eed zweert hij 't wicht to verderven." En om to zorgen
dat de leans niet weer verkeert, zal hij de koningin to scande" maken,
dat de koning nimmer weer naar haar omziet.
Het tweeds bedrijf speelt in Heidenesse . De wijze meester, de sterreziener Platus is hoogst ongerust . De geweldich her van Damast"
vraagt naar de reden . - 'a Nachts is Platus buiten op 't veld geweest.
') In 't begin van de Esmoreit komt blijkbaar op : Voorredenaar, daarna
Robbrecht . - Dan de ,Meester", en de ,Conine" . Zij gaan weg . De
,Meester" verschijnt, die de A Coninc" roept ; daze vraagt : Waer sidi Damiet".
Na dit toneel gaan zij weg en opent de Conine" het toneel, die ,Robbrecht" oproept ; en doze de ,vrouwe" ; later wordt zij weggevoerd . Zo
komen en gaan, dunkt me, ook in het tweeds bedrijf de spelers .
') In de Grafeliksheidsrekeningen van Holland ; bij Jonckbloet, Gesch .
Mndl . Dichtk. III, 632 .
Vgl . Jonckbloet, Gesch . Ned . Lett. II, 378 .
Lees vooral de aanschouwelik beschreven voorstelling door H o f d ij k, in
Ons Voorgeslacht, IV, 348-372.
Vgl . vooral Jan to Winkel, Ned. Lett . I, 528/9.
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Daer sachie die locht also ghestelt .
Ende die planeten ant fiermament
Dat in kerstenrijc een kint
Gheboren es van hoger weerde
Dat u sal dooden metten sweerde,
Her coninc here, ende nemen dlijf,
Ende u dochter sal sijn zijn wijf
Ende kerstenheit sal si ontfaen. ')
De koning ontstelt, is er niets aan to doen"?
Zijn lieve orient is toch A soe wisen man," hij sal enen raet visieren
(bedenken). Die bestaat hierin, dat Platus uitgaat naar 't christenland,
om ,mit siere const"') de jongeling in zijn macht to krijgen, dan kan
de koning 'em voor z'n eigen zoon uitgeven, en als een A goet payijn"
A na onser wet" doen opvoeden.
En de koning geeft hem A selver ende gout . . . . metter gisschen
onghetelt ;
spaert daer ane ghenen cost" I Ondertussen ligt Robbrecht een tijd lang, wel een paar jaar, 3)
op de loer, eer hij de jongen in zijn macht kreeg . Do koninklike
ouders zijn er gelukkig mee. Zij zagen - natuurlik I - nooit schoner
kind. Die vreugde kan Robbrecht niet verdragen, Ahet gheeft (s)iere
herte pijn"! Hij vloekt ze, en zal hun die bliscap wel verjaghen" .
Hoe nijdig klinkt 't dan grijnzend tegen de knaap :
,,Vermalendijd moestu sijn
Ende die u oec ter werelt bracht"')
A Dijn lijf dat heeftu nu verloren
Ic sal di in enen put versmoren
Ofte sterven doen een ergher doot!" Juist op de rechte tijd hoort dit Meester Platus nit Damaskus, en
zegt - zeer ter snede - A vrient dat ware jammer groot 5), over wie
heb je 't? waarop ben je zo gram?"
En listig geeft hij - zie de verandering in zijn gelaatstrekken 1 een verzonnen reden op : in een droom heeft hij gezien dat dit jongetje
hem 'tleven zou nemen ; daarop heeft hij geloerd van A uren duren",
en hem zijn moeder ontstolen . Nu is ,sieer fijn" (zijn einde) daar . 6)
Dan weet Platus betere read : verkoop 'em me, ik zal hem voeren
Auten lande in hoydenesse." Nu deelt, om de koopprijs op to drijven,
do ander mede wie de ouders waren, en Platus koopt hem - al is
't niet goedkoop.
Daarmee is het hart van Robbrecht ontlast ; Aewelije blijft hi ver') Vs . 64 vv . ') Va . 113. ') Zie Aantekeningen . ') Vs. 150/1 . ') Vs .
158 .

') Vv . 166.
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borghen in heydenesse". En met bittere humor klinkt het : al krijg
ik nu 't landschap niet, nochtans ben ik een hear met dit geld ; maar
ook 't land zal mij ,geworden" . 1 ) 't Volgende toneel speelt weer in Damaskus, waar de meester met
de jongheline aankomt. De koning was nook „soe wel to moede", als
nu hij dit hoghen prosent" (geschenk) krijgt . De heiden zal hem
als zijn eigen kind grootbrengen ; en de tweejarige knaap aan zijn
enige jaren oudere dochter „bevelen". Platus raadt dit af. Voorzichtig
met de dochter ; zeg niet van welke kom-af of hij is, noem hem een
vondeling, gering van afkomst mogelik, aan zo-een zal haw weinig
gelegen liggen . Maar wilt ze dat de knaap een koningskind is, vrouwen
zijn van herten wanc(kel)", „der minne vier mochte in uwer dochter
openbaren" .
De koning is aan de trouwe, vooruitziende dienaar - geen uitzondering in de M : E. - uiterst dankbaar ; en zal naar zijn read doen,
„so machic in vreden (daarover gerust) sijn" . ')
Damiet is blijkbaar enige dochter ; biezonder welkom is haar deze
jonge broer. Ze raakt in eataze, zo lief ziet hij er nit :
0 uutvercoren jonghe figuere,
Du best die scoenste creatuere,
Die is met oghen nie ghesach .
Met rechten is Mamet dancken mach,
Dat is sal hebben enen broader ;
Ic wil gerne sijn Buster ende moeder. 3)
En van geringe afkomst kan hij ook niet wezen, - zo ziet 't liefhebbend vrouwenoog scherper dan de wijze meester en de vader : vanwaar anders die rijke 'gewaden'?
En ze zweert bij al hear goden, „bij Tervogant, Mamet, en Apolijn,"
dat zij met zusterlike en moederlike liefde hem wil verplegen, - nu
komt met mi, wel scoene man, is sal u als minen broader doen," roerend to meer, nu hij de eigen moeder mist .
Op Sicilie is intussen de oude koning ,utermate" bedroefd. 't Kind
is tezoek . Hij beraadt zich met zijn neef Robbrecht. En deze kan
't niet langer verzwijgen.
„Al drijft mijn moeye den rouwe soe groot," ze meant bet niet : ze
houdt niet van u : ,haer herte dat es t' uwaert fel, om dat ghi out sijt
van daghen." Hij heeft de koningin zo menigmaal beluisterd . Zij zal
„u noch met haerre list . . . . nemen tleven."') „Si mint seker enen
jonghen man ." Zeker weet hij, dat zij de moordenares is van het
kind. Hij durft het bezweren : „daer settle yore mijn lijf."
') Vs . 222 . ') Vs. 256 . ') Vs . 279-285 . ') Vs. 325 .
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De koning gelooft zijn neef.

Hij schrikt op :

Mi docbte dat is enen inghel each,
Als is anesach baer edel lijf ; - Ende es so wreet dat felle wijf ? ')
Zij wordt geroepen door Robbrecht zelf. Diep bedroefd is ze. Maar
de koning houdt het voor huichelarij . Zij heeft haar kind Loch gedood!
Hoe echt natuurlik en edel is haar verdediging :
Hoe soudic dat vinden in mijn herte,
Patio hem doen soude eneghe smerte,
Die is to mijnder herten droech?')
Maar de koning is buiten zichzelf van woede . En zij krijgt geen
gehoor bij de strenge rechter, want niemant neemt haar partij op . Zo
heeft dan de hoge vrouw geen andere bescherming dan
God die
Die soo
Ende to
Want is

hem ane ene truce liet slaen,
most mi nu verdinghen,
mijnder ontscout bringhen,
hier of niet en weet. 3)

Waarop Robbrecht - niet zonder zelfverwijt zeker - haar toefluistert : „seker vrouwe, bet is mi leet ;" maar zonder dit to horen, betuigt de koningin haar onschuld in het roerend gebed
Ay god, ontfermt u dit swaer torment,
Daer is in ben, want ik hebbe mijn kint
Verloren, ende men tijcht mi ane die daet .

9

God die „sonder verdiente ende sonder scout vaste ghenaghelt ane
ene hout" werd, en u 3 hemelsehe coninghinne," doe mijn onschuld blijken ;
Ay God, uut u soe comt gevloten,
Alle recht ende alle waerheyt.
Nu hulpt mi . . . . 5)

Na dit roerend slot - begint het Tweede Bedrijf, 18 jaar later.
't Kind is intussen opgegroeid tot een jongman . Hij verwondert
zich bij ,,Tervogant en Apolijn" er over, dat zijn zuster niet trouwt :
A si mint enen creatuereheimelike"? - En hij verheugt zich : „Ic waent
haer Mamet al ingheeft ." Hij kan toch niet buiten haar . - Hij houdt
deze alleenspraak, terwijl hij in 't bos wandelt, waar ook zij graag toeft .
De ,,vaeek" overvalt hem, waarom zou hij niet gaan rusten?
') Vs . 348-50. ') Va . 375-8 . ') Vs. 382-5 . ') Va. 387-9. ') Va. 400-404.
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Zonder van hem afteweten wandelt daar ook Damiet; die 't niet
langer zich verbergen kan :
Ay mi, ay mi, hoe groten last
Dragic al stifle int herte binnen .
Ic ben bevaen (bevangen) met starker minnen
voor Esmoreit.
Zij prijst hem,
hi es edel van natueren,
Ende oec van enen hoghen moede,
Hi es coenlec
En al weet ze niets van zijn geslacht, hear herte van binnen zeit,
dat hi es hoghe geboren".
En 't wordt haw plotseling duidelik : O, Esmoreit achtien jaar, . . . .
Hebdi gheweest mijn minnekijn ." Maar ze zal dit nietlatenblijken,-,dadict, mijn vader name mi dlijf ." Esmoreit ondertussen slaapt niet vast genoeg, om nfi niet wakker to
worden : Benic dan een vondelnc"? Geen droever man dan de jongeling .
Dan ontdekt de koningsdochter alles. En Esmoreit acht bet droevigste :
Ick plach to segghen : luster mijn",
Maer dat moetic nu verkeren .
Enen anderen sane moetic nu leren,
Edel wijf, ende spreken u an
Ghelijc enen vremden man . ')
Hij zal echter bliven hear vrient ende ghetrouwe boven allen wiven" . Maar hij gaat zijn ouders zoeken ; hij is of van kleinder gheboert,
ofte uut verren lande", anders had men wel laten verluiden dat er
een kind zoek was 1
Daarop de jonkvrouw : O Esmoreit nu blijft bi mi ." Ze kan hem
niet missen ; ze wil hem trouwen, en all miju vader sterft, moghdi
dan sijn van Damast gheweldich here ."
Neen, die onnere" en die lachter" zal haar nimmer gebeuren,
geen vondeling trouw je. Maar niemand zal dat Esmoreit verwijten, blijf alleen maar : met
groten vrouden onghemeten selen wi leven, is ende ghi" .
't Bloed verloochent zich echter nietl Hij zal Been vrouw trouwen
of eerst zal hij zijn vader kennen . En 't meisje zucht : bi vele spreken
es die menege (menigeen) verloren!" Zo gnat hij dan ; maar niet zonder belofte van terug to komen . En
zij geeft hem - liefde is vindingrijk - al wat hem helpen kan, bet
windsel waarin hij gevonden is : dat kan een merkteken zijn . Bind de
band om uw hoofd of ieman waer, die u kennen mochte daer an, . . .
- Ende peinst om mi 1" ') Vs. 486-491 .
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In Sicilie is de jongman gekomen . Hij beziet de mooie wapens op de
band ; als ze hem behoorden, was hij zeker van „edelen bloede" en kreeg
zijn gcliefde zeker. Wie hem toch in dat windsel gewikkeld zou hebben?
„Mochtic noch vader ende moeder scouwen" 1 Een gevangene hoort
dit. Ik heb 't van verre gehoord . Wat doet u klagen ? - De
jongman is verbaasd zo „scone vrouwe" in dit ,prisoen" to zien . Beiden
lijden, en die lijden, troosten elkaar : „Wie moghen mallic andren ons
verdriet claghen."
Dan - de blijde herkenning, als ze elkaar van hun leven berichten .
Je bent mijn zoonI
„Mijn herte mochte wel van vrouden breken
Ik sie mijn kint ende is hoort spreken."
Welsprekend de moeder, die
„noit en loech
In twintich jaer, 1) daer si lath
Ends noit sonne noch mane en each,"')
welsprekend, als zij bidt :
Oetmoedech god, nu moetti sijn
Gheloeft, ghedanct in allen stonden, Mijn lieve kint hebbic nu vonden,
Di mi nu verloesten sal . Want die vroude es sonder ghetal,
Die nu mijn herte van binnen drijft . 2) - De koning zendt nu onmiddelik zijn vertrouwde Robbrecht om haar to
halen. En de vader vraagt vergiffenis aan zijn vrouw :
Ic bidde u om gode, die ontfine
Die doot van minnen, vergevet mi"I
En de edele moeder die haar zoon terug heeft als „sconn volwassen
jonghelinc", doet bet. Want alleen haar zoon is haar gedachte :
„Waer es myn lieve kint Esmoreit
Roepten mi voert ende laetten mi sien."
Dan verhaalt Esmoreit van zijn leven, en van Damiet . - Als de
dader nu maar werd gestraft ; want, al zegt de vrouwe :
Ic bidde gode, die sijn cruce coes,
Dat hijt hem to recht wille vergheven,
Die mi anedede dat bitter leven,
Daer is soe langhe in hebbe ghesijn, ')
de vorst in Esmoreit antwoordt : „ondaet noch moert" bleef ooit verholen .
Naar onwrikbaar rechtsiedee : alle schuld moet „gheloent"I
') Vs . 26-29, zie aantekening . ') Va. 696-701 . ') Va . 786-789 .
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Robbrecht, die nog erger in de angst zit den enen dief die men
ontlijft", zweert bi den here, die was ghecroent met eenre croenen
van doerijn (doornen), een vreselike dood aan de dader : deze zou hem
niet ontkomen, tenzij hi ontsoncke mi in die eerde"!
Allen zijn verheugd : de moeder 't meest ; maar ook de koning : alleen
Esmoreit aanbidt nog heidense afgoden . Daarom zegt de koning :
Maar Mamet ende Apolijn,
Die soe moetti nu vertian,
Ende ghelove ane Marian
Ende ane God den oversten vader,
Die ons ghemaect heeft alle gader,
Ende al dat in die werelt leeft
Met sijnre const ghemaect heeft.
Die sonne ende mane, dach ende nacht
Heeft ghemaect met sijnder cracht
Ende oec hemel ende ertrijc
Ende loef ende gras in dier ghelijc ;
Daer soe moetti gheloven an . 1 )
De jongeling, vroom en braaf, is gehoorzaam aan zijn vader . En
zo bidt hij dan - hoe goed kent de dichter zijn hartl - allereerst :
God moge mijn Damiat beschermen 1
Robbrecht vindt dit uitnemend . Ook hij toont zich verheugd wie zal trouwens uitbrengen welk aandeel hij had in de zaak? - Daarom
,willen wi alle droefheit vergeten ; en - 't klinkt in zijn angst als
galgenhumor : met blide moede willen wi gaen eten ." - Damiat in 't Heidenland, intussen mist Esmoreit :
Ay, ende waer mach Esmoreit
Merren, dat hi niet en comt?
Ic duchte, dat hi es verdoemt
Ochte ghestorven quader doot,
Ofte hi es in vrouden groet,
Dat hi mi dus heeft vergheten .
Ic sal nochtan die waerheit weten,
Hoe die saken met hem steen,
Al soudic daer om die werelt doer gaen : 2)
,gherechte minne" dwingt haar er toe . Platus is bereid haar to vergezellen .
Ze gaan als pelgrims . En komen in 't Kerstenland . Rovers echter
hebben hun alles ,afgheset" : ze moeten bedelen. Daar herkent Esmorcit
de stem :
') Vs. 812-823. ') Vs . 842-850.
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Ay, daer hoeric Damiet
Spreken. Hoerdicse nie?
Ends hoe ghelijc soe sprect si hare '),

waarop Damiet schalks - nalefl - antwoordt :
Waer is to Damast int conincrijc,
Esmoreit wel scoene man,
Soe soudic haer bat gheliken dan,
Maer nu sta is ala een pilgherijm . 2)
Hoe blijde is Esmoreit : „nie liever gast en sach" hij ooit . Hij roept
zijn vader. Die ze welkom heet. Krone zal ze dragen in Sesilien ;
want hij zal de regeering afstaan aan zijn zoon .
Robbrecht vindt dit „goet gevisiert." . . . . daaraan herkent Platus
de verrader. Groot is zijn verontwaardiging, „dat is niet nut minen
sinne en come." Alles brengt hij nu nit . Esmoreit staat „al buten
kere," „Die ondaet sal gbewroken sijn, Eer is sal eten of drincken wijn ." 3)
Robbrecht ontkent wel, en wil zelfs a in een crijt, er voor gaan ;
maar de „oorkonde" is to overtuigend, to onweerlegbaar ; 't yvorijnen
foertsier (geldkistje) is in de 'scrijn' to vinden! 1) Na dit overtuigend
bewijs volgt geen duel .
Robbrecht wordt - niet onthoof(l als een edelman, maar gehangen,
ala een aartsschelm. IV .
Dit verhaal - hoe een jong christenkind wordt verkocht naar 't heidenland - spreekt weinig tot ons, we stellen ons weinig er bij voor ;
ons doet zo-iets weinig verdriet aan .
In die oude tijen was 't anders. Men wist : 't gebeurde niet nu en dan,
maar vaak . Maar wat 'en zonde 'loed' iemand daarmee op zijn ziel!
Toen men alleen als zijn evennaaste beschouwde, die van 't zelfde
christengeloof was ; toen men als apreuk leerde aan de jongeren, niet :
doe een ander niet wat je niet wilt dat je-zelf geschiedt, maar :
„Ne doe dinen evenkerstin niet
Dattu niet wilts datti ghesciet ." 5)
Toen men niet-kristenen ala buiten de wet rekende, als afvalligen .
Men mocht die vervolgen, Heidenen, Zigeuners, die rondzwierven ; en
Israelieten vooral, die Christus hadden gekruistl Evengoed als de
Ketters van later!
') Vs . 874, 875 en 877. ') Vs . 884-887 . ') Va. 963/4 .
') Dat dit gevonden wordt, blijkt uit het vervolg . De middeleeuwers waren
goeie verstaanders .
') Die bouc van Seden, ed . Suringar, b1z . 3.
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Maar dubbel erg ward deze zonde, nu het de neef gold : te vercopen
uwes selfs geboren bloetl . . . . . de band van de famielie onderling
werd trouw gehouden. Hot ene famielielid was aansprakelik voor het
andere : men deelde in de boete, zo good als in de vergoeding en
schadeloosstelling. Later nog werd de bezittingen van de gehele famielie
verbeurd verklaard, zo een er van veroordeeld word .
Beschamend is 't nu voor deze christen, hoe de heiden-zelf handelt :
,neem zoveel geld als je wilt," terwijl de kristen om eigenbaat een
moord wil begaan, en dit alleen last, om 't christenkind to verkopen
aan de heiden . En deze had de moord niet eons hoeven to verhinderen
dan ook had hij 'tdoel bereikt waarvoor hij uitgingl
En de schuld van de listige oom wordt niet lichter, nu hij 'en motief
voorwendt, dat in de M : E . bij iedereen ten voile gold : zelfverdediging
tegenover ieder, hoe ook.
Van hoeveel beter natuur blijkt de heiden, om to willen in syn staet
to bliven" : hij die werkelik levensgevaar loopt ; terwijl de oom pen recht
meer heeft op de toekomstige kroon. En hoeveel hoger ook staat de
heidense koning in zijn middel om 't gevaar to voorkomen .
Welk een tegenstelling in zijn geheel : de menslievende heiden,
tegenover de valse christen.
En welk een kontrast : de woedende haat van de kristen, van de
bloedverwant, en de heiden, die zegt : ,ik hebbe soe groten lost, Dat
is de jonghelinc soude bescouwen ." 1)
Dan de lasterlike aanklacht tegen de koningin 1
Laag is die aanklacht : de moeder-zelf to betichten van haar eigen
kind to hebben verdaan", in eon tijd, toen men in elke moeder dacht
aan de moeder Gods, in de tijd van de ridderlike vrouwendienst, toen
elk ridder 't opnam, zelfs voor schuldige vrouwen . Moest, nu niemand
zich aanbood, de koning de aanklacht van zijn neef dan ook niet
geloven?
En dan die opwekking van zijn jaloersheid met si mint seker
(voorzeker) enen jonghen man ." Vaak komt dit voor, - in de Middeleeuwen. Vooral zo de man vele jaren ouder is . De bloedverwant
neemt het dadelik voor waar aan s) ; in een tijd dat men wel de mannelike verwant, maar de vrouwen niet vertrouwde . Want wel werd de
vrouw hoog vereerd - vrouw betekent 'h 6 r i n' 1 -, maar toch een
vrouw is niet to begrijpen, zo dachten de Middeleeuwers 1) . Telkens weer
blijkt : 't zijn raadsels voor do man ; en betrouwbaar nooit . Maerlant
') Vs. 138/9 . ') Vs. 346 .
') Lees b.v . Vrije Fries X .85, - Weinhold, Die deutsche Frauen . Vgl . Wrake van Ragisel, in Lancelot III, 12773, vv .
Van Boendale, Jane Teesteye 2836 ; - Lekenspiegel III (4) 185 . -
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„der Dietse Dichtren vader," ') die zo populair in de M: E. was, schreef
er van : „luttel trouw en vint (men) aen vrouwen", en „wive syn
wandelre dan die wint, ende nieloper (nieuwsgieriger) dan een kint,
ende wreder dan enich tiran . 2) En hoe slim zijn ze als ze de man
niet liefhebben, om hem to bedriegen, hun eigen lusten bot to vieren,
ze staan voor niets ; voelen geen verantwoordelikheid welke ook! D6ze
weet de biechtvader zelf to gebruiken ale ,postillon d'amour" 3) ; die
stuurt haar man van huis om Playerwater 1) ; een derde weet een man
to verbijsteren dat hij een betrekking van zinnen had, toen hij zijn
vrouw op overspel betrapte . 5)
Vrouwen zijn raadsels, volgens de Middeleeuwers .
De koning valt na die beschuldiging tegen z'n vrouw nit . Zo deed
ook ridder Aymon tegen de moeder, als deze bang is voor de beste en
stoutste van de Vier Heemskinderen .
Men was in de M.-E . openhartiger dan nu beschaafd beet ; en sprak
minder kwaad achter iemands rugl Men zag niet tegen een hartig
woord op, niet tegen een scheldwoord, vooral als men diep verontwaardigd was ; - of men 't dan nd laat? De vorst veroordeelt als koning-rechter de misdadiger, die wel outkent, maar de waarheid daarvan niet kan bevestigen, wat beiden, beschuldiger en beschuldigde, moesten doen naar de wijze van die tijden,
door verdediging met de wapens : een vrouw hoefde nach mocht zelf
strijden, maar ridderplicht bracht mee 't voor de onschuldig geloofde
vrouw optenemen . En niemand neemt haar partij op . Daarom is 't zo'n
fijne trek van hoog kunstgevoel, 6) ale de vrouw God aanroept, die
ook onschuldig aan 't kruis stierf .
En dit smeekgebed maakt indruk, blijkbaar is de koning getroffen :
dit is ook weer tussen de regels optemaken, evenals veel bij de
middelnederlandse liederen. Hij doodt ze dus niet, maar sluit ze in de
„prisoen" : vrijlaten gaat niet : 'tbewijs toch van haar onschuld is volstrekt niet geleverd.
Zo wordt de koningin, jong en mooi, gevangen gezet. Een treurige
toekomst : 't gehele huweliksgeluk vernietigd, van de oude koning, maar
ook van de nog jonge koningin .

De koning van Damaskus wil de gekochte jonge aan zijn dochter
'bevelen .' Platus raadt voorzichtigheid aan. Menskundig, liever vrouwen') Strof. gedichten. ') Alexander VI, 563 ; vgl. ook Hist. van Troie 1061 .
') List van Vrouwen . ') In de klucht van die naam . ') Cluyte van Lippijn .
') De kwestie is bier niet of de maker van de Esmoreit 't eerate dit
vond,' of wel 't efl'ekt voelde bij vroegere lektuur, en 't bier opnieuw 'vond.'
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kundig is die raad : ze mocht er op verlieven, ala de jongman „ware
comen to sinen jaren." ') Trouwens, meer en meer blijkt onderanderen,
dat in die zo vaak duister genoemde niiddeleeuwen in 't algemeen zuiverpsychologies word wadrgenomen ; niet schools en doctrinairl
Hoe oud is nu deze dochter? Ze zal enkele jaren-maar ouder
zijn geweest 2) als de jonge Esmoreit van ongeveer 2 jaar. Zoals
tegenwoordig nog, kan aan eon meisje van een jaar of zes/zeven best
een broertje worden toevertrouwd .
Dat eon ietwat oudere vrouw op eon jonger man verlieft, wordt herhanldelik in de M .E. bericht. Ook Clarina verlieft op ham pleegkind
Valentijn 1), en Elienor doer niet anders met Ernout . 1) Men weet dat
in zeer beschaafde kringen in Azie nog, naar gewoonte, de vrouw vrij
veel ouder is dan de man . En is 't in ooze tijd niet eon zelfde geval
geweest met do kroonprins van Roemenie en H61ene Vacaresco, die
Lien jaar ouder was? Is de Serviese koning niet gehnwd met eon veel
oudere vrouw? En - kent men ook in Nederland niet dergelijke
huweliken ?
De vrouwen zijn in de M .E . ondernemender dan de mannen . Damiet's
driestheid gaat lang zo ver niet als ons verteld wordt van vele andere
vrouwen in die tijd. Denk aan Galiene, hoe toeschietelik zij is voor
Ferguut, aan Melior tegenover Parthenopeus, aan Europa, Ysabele,
Ginovra, Luciane. b) De mannen zijn veel schaamachtiger, minder
stoutmoedig, dan vrouwen die verliefd zijn . Zo was hot toen . En wordt
nu nog wel de kwestie niet opgeworpen, wie eigelik 'vraagt' : 't meisje
of de jongman ?
Tragic.,; is 't als Esmoreit ontdekt dat hij vondeling is 1 Dit is eon
zeer erg feit, in eon tijd toen er niets goon schande in stak buitenechtelike kinderen to hebben . De m6eder kon zelfs goon bastaard,
goon onecht kind voortbrengen. Want of 't eon huwelik was, hing of
van tgoedvinden van de beide betrokken personen en de ouders : hoe
lange tijd heeft de kerk in die eeuwen er op aangedrongen dat kerkelike sanctie 't zou heiligen ; de 'burgerlike stand' is van veel later datum .
Esmoreit dan is vondeling : die smaad kan hij niet op zich laten
zitten. Al stoort de liefhebbende Damiet zich weinig daaraan : blijf bij
me 1 Maar 't blood verloochent zich niet, en hij blijft dus bij zijn plan
ik zoek mijn vader en moeder 1
') Va . 234 v.v.
') Sommigen nemen aan dat er 18 jaar verschil is . Waarom? Eon
meisje in de M .-E . was mot 12 jaar al h u w-baarI En dit laatste beboeft
Damiet nog niet eena to wezen ala Esmoreit wordt meegebracht .
') In de roman van Valentin en Nameloes .
') Moltzer, Inleid . Dram . Poezie, blz . XLIX .
`) In de romans van die naam ; Europa in de 'Limborch', de anderen in
de 'Walewein', de 'Lancelot', de 'Aiol' .

2 24

Het Abel spel, de Esmoreit .

Deze combat de ge n6rosite" is net iets voor do M.E. ') ; en ook nog echt menselik! Haar achting atijgt . Laat hem dan gaan. Maar zoveel ze kan, zal
zij helpen. De liefde is vindingrijk . Ze geeft hem due mee de 'bane
waarin hij, near 't heel, gevonden is . Hij moot die om zijn hoofd
winden. Dit zal voor hem wezen : het wapen dat-ie voert . En 't door
liefde gevonden middel blijkt probatum . De koning-rechter erkent dadelik zijn rechterlike dwaling - 't beste
bewijs is toch zijn levende zoon, door de moeder herkend en erkend,
- dit leest men weer tussen de regels I Dan blijkt ook welk eon nobele vrouw de koningin is . Let op haar
vergevingsgezindheid tegenover hem die hear dit bitter leven anedede" 1 2)
Nu kan verder de heidense Esmoreit ook Been heiden meer blijven,
zodra hij erkend wordt van zo hoge afkomst : niemand Loch en mocht
hogher gheboren zijn Int kerstenrijc verre noch (na)bi ."
Soortgelijke bekeringen worden vaker vermeld . Als Karel de Grote
de Sarraceense koningin in Spanje overwint, wordt ook zij Christen,
en trouwt Karel .
Zij hebben niets vreemds. 't Christendom zou 't Heidendom overwinnen : er waren onder de Heidenen uitverkorenen ; en kinderkens
zouden God de Heer allereerst dienen .
Het Christendom is alles overweldigend. En God is den overaten
Vader'' .
Dit toch is de grote bezielende gedachte in 't gehele stuk :
God
bewaert de linen en keret alles ten rechte" ; al sal rechtkom." Daartoe
gnat het zo all 't gnat, en niet anders. Geen toeval is 't Ter rechter
tijd komt Platus : 't is Gods beschikking. Niet toevallig krijgt Esmoreit
,vaek" en hoort hij dan wat tot zijn speurtocht leidt : zendt de Heer
niet de zijnen in de slaap de uitkomst? Niet toevallig is de ontmoeting
van zoekende zoon en gevangen moeder : beiden zijn lijdende slachtoffers die van God alleen hun uitkomst wachten.
In de aterren werden vaak wonderen aangekondigd aan die kennis
van zaken hadden. Men geloofde algemeen aan voortekenen : of men
er in onze tijd vrij van is, en er boven verheven? En God beschikt
het all de ster in 't oosten bij Christus geboorte ."
Zo werkt in de Esmoreit geen ijverzuchtig wrekende vergelding,
geen geheimzinnig noodlot all in klassieke drama's, maar God alleen!
Er is daardoor een noodwendigheid van omstandigheden in deze
Esmoreit. Waar de mens 't boze v6or heeft, - de christen om zich
') Denk ook san Floria en Blanchefloer.
') Va. 7S6-788 .
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zelf, de heiden om beter, - daar gaat alles toch naar 't eenmaal
besloten is in Gods raadsbesluit. Al wat men er tegen-in doet, bevordert bet juist veel meer ; 't loopt juist zo dGbrdat men 't voorkomen
wil. Want de grondklank van 't geheel is
De mens wikt,
En God beschikt.
De kristenjongeling zal de heidense `vader' doden, en de 'gekerstende
dochter' trouwen . De moord wordt voorkomen, maar niet bet huwelik .
Waarom niet? Omdat 'moord' tegen Gods bevel ingaat, maar een
huwelik niet! Te minder daar de heidense vorstin daardoor christinne
wordt. De oom wil de neef en de koningin in 't verderf storten ; maar
de een bezorgt hij een liefhebbende vrouw en de ander een tot bet
kristendom bekeerde schoondochter!
Hoe 'took gaat in de wereld, of men verkocht wordt, en to vondeling
wordt gelegd ; of men onschuldig in de gevangenis zucht, twintig jaar
lang ; God waakt voor do zijnen . De Voorredenaar zegt bet, om bet
publiek er op voor to bereiden. God wou niet laten verloren (gaan)
Dat hi met sinen handt hadde gemaect."
Al vindt men nu in dit Abelspel van Esmoreit vela motieven terug
uit ridderromans en riddersproken'), al stemt bet in z'n geheel met bet
drama in geheel middeleeuws beschaafd Europa . Al vindt men een motief
er in van een vervolgde, onschuldige heldin - als koningin Sibylla,
als Helena van Constantinopel, vooral als Genoveva van Brabant .
Al vindt men een ander motief de held-vondeling, als de vondelingen
van Longus, Dafnis en Chloe, als de heldin uit le Lai del Freisne,
van Marie de France ; als de latere romanheld Palmerin d' Oliva . Al
komen doze motieven vooral voor in de „Chansos de Geste" van de
Zwaanridder, die thuis hoort in Zuid-nederland, o . a. in Brabant =), - en is
Robbrecht't evenbeeld van Gaufroi ; en vindt Esinoreit zijn partij in Ernout
de Beauvois, Damiet in „la belle Elienor, sour du Rouge-lion" 3 )
Al herkent men al die motieven ook in doze Esmoreit : zo is doze schepping in z'n geheel een oorspronkelik nederlands toneeldicbt, met doze
grondgedachte, zo eigen aan de Middeleeuwse gelovigen, eigen ook aan de
latere Protestanten, eigen nog aan de Zuid-Afrikaanse Hollanders :
Wie maar de goede God last zorgen,
En op hem bouwt in 't bangst gevaar,
Die redt hij goddelik, wonderbaar .
B . H.
') Vgl . vooral Jan ten Brink, Geill . Geschied . v . d . Nederl . Letteren, 219 .
') Zie Blots in T . & L. VIII, 287-294.
Vgl . ook Moltzer, Mndl . Dram. Poezie LXI/II.
') Moltzer, Inleid . Dram . Poezie, XLVIII. T.&L.XI.
16

226

Hot Abel spel, de Esmoreit .

A ANTE E EN IN 0 EN.

M . i . zijn er twee naredenen . De meester zegt de zijne (de tweede),
in 't biezonder geval dat er een 'sotheit' na gespeeld wordt . Immers
met het „Amen" van de jongelinc is 't stuk eigelik nit : daze zegt de
eerste narede.
Onder het „Amen" hiervan staat xc. viij. vs., de aanwijzing, zoals
onder veel stukken, dat het in casu 1008 verzen ') tell ; en daarmee
oorspronkelik nit is . De overige tot 1018 zijn er dus verder bijgevoegd :
zijn ze in 't handschrift van dezelfde hand?
Van die (tweede) nareden zelf verschilt de exegese 2) Meestal volgt
in zo'n toespraak tot bet publiek nu eens :
„Nu swicht ende maect een ghestille
Dit voerspel es ghedaen
Men sal u ene sotternie spelen gaen." 3)
Of ook :

Nu biddic u alien dat ghi wilt swigen
Ons voerspel dat es ghedaen
Men sal u ene sotheit spelen gaen ." ') -

In tegenstelling met bet slot van Lippijn :
,,Staet op, ghi moget wel gaen voort."
En met bet slot van de Buskenblazer
Gi goede liede, dit spel es ghedaen :
Ghi moght wel alle thuusweert gaen
Ende lopen alle den graet neder
Ghenoeghet u, court alle weder. - De toespraak in de Esmoreit nu luidt :
Elc blive sittene in sinen vrede,
Niemen en wille thuisweert gaen ;
Ene sotheit sal men u spelen gaen,
Die tort sal sijn, doe is u weten .
Tot zover 't kan dus vergeleken met de andere toespraken . Maar de
volgende drie regels steiumen daarmee slecht samen :
'1 Er worden in de uitgave 1006 maar geteld ; hoe komt dit? ') Zie nu de noot op de laatste bladzij, bij Kaakebeen en Ligthart .
') Slot van Hertog van Brunswijo .
) Slot van Lanseloet.
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Wie honger heeft, hi mach gaen eten .
Ende gaet alle then graet neder
Ghenoeghet u, so comt alle merghen weder".
,Wie honger heeft, hi mach gaen eten," blijft in verband met de
context me onhelder.
Mischien zijn de beide laatste regels een voor-aanduiding al vast van
wat aan 't slot van de boerde gezegd wordt dan ook is de laatste
regel duidelik . Van een pauze is nergens sprake, en van 'tgebruiken
van een-of-ander is ons evenmin lets bekend . 1 )
In de laatste regel is evenzeer kwestieus dat 'mergen .
Is dit mogelik de verklaring? Is deze Esmoreit, evenals de andere
spelen in deze verzameling, opgevoerd bij gelegenheid van een kermis
die dagen achtereen duurde, en word de volgende dag (mergen) een
van de andere spelen door hetzelfde gezelschap vertoond? Zo'n speelgezelschap wordt in 1393 vermeld als den ghesellen vanden spele in den
Hage"'). Of is dit spel op 'en feest als later 3) de ,landjuwelen" opgevoerd, en kwamen de volgende dag andere spelen en spelers aan de
beurt ? ')
De voorredenaar en do eerste naredenaar hoeft m . i . niet dezelfde
persoon to wezen : de jongeling °) ; zo komt in een van de sotte boerde"
een afzonderlike 'messagier' voor . Natuurlik is 't niet do beul of de
'meester' ; waarom zou 't deze wezen ?
In vs . 27 lag do koningin twintich jaren in de gevangenis . Later
is er sprake van 18 jaar, die Esmoreit bij Damiet heeft doorgebracht .
Ook Platus spreekt van achttien jaar dat hij de jongeling gekocht had.
Dit wordt verklaard als Robbrecht enige maanden lang heeft
moeten wachten eer hij de jongen in zijn macht kon krijgen . Een
zuigeling to transporteren zonder moeder, en levend to bezorgen, was
in de M. E. toch ook to krasl Ook moest Platus de reis maken, been
en terug. Deze duurde altans enkele woken, van Bagdad naar Cicilie .
') Vgl. ook J . to Winkel, in Taal- & Letterbode VI, 75 .
') Holl. Graa8 . Reken. Jonckbloet, Mndl. Dichtk. 111.
') A° 1413 a1 in Audenaerde ; A° 1431 o . a. to Bruggge : Jonckbloet II,
424/5, 427 .
`) Zoals in Antwerpen in 1461, waar van 10-23 Aug. 14 Kamers speelden.

') Moltzer, b1z. 190 . Leendertz, blz. 119 .

ONDERWIJS .
„ Ons onderwis, d. w. z . de wijze, waarop het is georganiseerd en wordt
gegeven, is alechts voor een deal uitvloeisel van het inzicht in de
behoeften van het kind, zooals wij die thans, dank zij den vorderingen
van psychologie, physiologic en hygiene kennen, maar in zijn innigete
wezen een erfstuk van het voorgeslacht, en wel niet slechts van het
onmiddellijk voorgeslacht, neen, z~n stamboom klimt zonder eenige
gaping op tot de Atheensche sophisten nit de 5e eeuw v. C. Doze
hebben een vorm van onderwijs geschapen, die weldra door de geheele
Grieksch-Romeinsche oudheid geaccepteerd is en die men vrijwel vergelijken kan met ons middelbaar en hooger onderwijs . Hat was hat
onderwijs, bestemd voor den jongen man van goeden huize, wien een
openbare, een politieke loopbaan was toegedacht. Dat onderwijs was
essentieel rhetorisch-wetenschappelijk ; het woord was daarin 66n en
alles ; het was de opleiding voor toekomstipe volksredenaars, advocaten
en kamergeleerden . Nu heeft de Oud-Christelijke Kerk de groote fout
begaan van dit onderwijs eenvoudig over to nemen : zij heeft hear dure
roeping, om nieuwe vormen voor het onderwijs to scheppen, verzaakt.
En zelfs heeft de oude Kerk die heidensche, de zoogenaamde „encyklische" opleiding niet geadopteerd voor alien, maar alleen voor hear
eigen aanstaande geestelijken . Eerst de reformatie maakte ernstig work
van volksonderwijs ; maar zij nam (en zij kon moeilijk anders) haar
model van het bestaande onderwijs. Zoo is ons lager onderwijs niet,
wat hat toch eigenlijk zijn moest, een onderdeel van een rationeele, op
nauwkeurige waarneming van hat kind gegronde, kinderopvoeding, maar
een voorbereiding tot en gedeeltelijk een nabootsin van een voorbereidend geleerden-onderwijs, waarin hat verbalisme den scepter zwaait .
Men wordt dit genlakkelijk gewaar, wanneer men zich afvraagt of wij,
wanneer wi,~ hat lager onderwijs geheel vrij, onbelemmerd door tradities
en bestaande inrichtingen, van onder of aan hadden op to bouwen, of
wij het dan zouden inrichten gelijk hat nu is. Immers niet
Dr. J. H. GUNNING, Verslag in hat
Tijdschr voor Onderwijs en Handenarbeid, V, afl. 3 .

CORRIGENDA :
Biz. 146, tekst, reg. 4 v. o. : can 't Bind een punt.
n
+ n
n 12 v. b. : gekend ;
n 169, n , n 11 v. O. : gold
6 v. o. : identieflceren
n 167, n , n
2 : aan 't eind een haakje.
n 170, noot 1, n
3 : leugentje
n 172, n 2, n
6 v. o. : 'kleine
n 173, noot, n

n
n 177, tekst, n
•
•
•
•

6 v. o. : oliefantje

3 v. o. : aan 't Bind geen streepje.
1 : aan 't Bind een streepje .
noot, ,,
de laatste noot met eon 4 aanduiden .
182, tekst, reg. 12 v. b. : met seksuele
183, noot 1, n
8 : aan 't eind een komma.
184, tekst, n 23 v. b . : aan 't eind eon haakjje.
24 v. b. : gebruikt
186, n , n 19 v. b. : achter hoorn geen komma

VERANDERING VAN WOORDBETEKENISSEN . ')
(Semasiologie.)

II.
VERRUIMINQ VAN DE BETEKENIS.

Tegenover beperking staat verruiming van de betekenis . Door
verruiming wordt de inhoud van 't woord verarmd, en kan dit
derhalve in een groter aantal gevallen gebezigd worden .
Een dusdanige wijziging van de betekenis is in 't algemeen
mogelik, doordat het bij de voorstelling van een zaak onnodig is,
zich it de onderdelen duidelik in het bewustzijn to roepen . Alleen
de belangrijkste (wat in een bepaald geval de belangrijkste zijn,
hangt of van 't verband en de opvatting van het individu) duiken
op, andere blijven weg . En nu ligt het voor de hand, dat een
persoon of zaak, van een andere wel verschillend, maar ermee
overeenstemmend voor zover het de onderdelen betreft die bij
't noemen het eerst in 't bewustzijn komen, op den duur ook door
de naam van die andere zaak (of persoon) kan worden aangeduid .
Zo betekende schilder de man, die wapenschilden verfde (oorspronkelik zeker : die ze mfi5kte). Bij dat verven of malen trad
langzamerhand de gedachte aan schild op de achtergrond, en
schilder werd eindelik geheel daarvan losgemaakt. De betekenis
van het woord is nu verruimd : een schilder verft van hlles - maar
ook verarmd, omdat van het nieuwe schilder een kenmerk minder
is op to geven dan van het oude - (maler van wapenborden) .
Verruiming van de betekenis komt volgens Waag minder vaak
voor dan beperking. Toenemende beschaving zou tot steeds fijner
onderscheiding, specialisering (en dils beperking) leiden .
Over ,verruiming" samengaande met metaphories gebruik, wordt
in een volgend hoofdstuk gehandeld .
Voorbeelden :

Gezel, kameraad, genoot .
') Vervolg van b1z. 113.
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Gezel, kameraad is oorspr. hij, met wie men dezelfde woning
deelt (gezel in etymol . verband met zaal ; kameraad met kamer) .
Genoot is degeen die met een ander geniet, voordeel trekt, geld
wint. Bij alle drie deze woorden is de betekenis verruimd tot
die van makker (vgl. deel-genoot, lot-genoot).
Koor. Oorspr. koor van in de kerk zingende geesteliken . Verruimd tot zangerstoet.
Mute . Oorspr . hoofddeksel van een geestelike .
Kapel. Eigenl . manteltje (middeleeuws lat . eapella). Vandaar
kerkje waarin een heilige mantel (die van Sint Maarten) bewaard
wordt . Bij uitbreiding : bedehuisje.
Spijker (uit lat. rpicarium, van 8pica, aar) . Eigenl . bewaarplaats
van koorn . Later in 't algemeen : zolder, pakhuis. Vgl. opspijkeren.
Naald. Oorspr. werktuigje om mee to naaien . De betekenis is
verruimd in haarnaald, magneetnaald .
Beetje. In verb . met bijten . Eigenl. hapje . Nu : kleine hoeveelheid, weinig, enigszins . Vgl . een beetje water, een beetje uitrusten .
Van. lemands van . Eigenl. dat gedeelte van zijn naam dat
met van begint : Willem van Haren, Jan van Gent . Bij uitbreiding :
elke familienaam.
Laar8. Oorspr . lederhoze, leren kous . Nu soort van schoeisel .
Vgl . leren en stoffen laarsjes .
Lichaam . Het lijf van mensen en dieren. Bij uitbreiding van
ieder stoffelik voorwerp gezegd : Een veerkrachtig, een hard, een
kogelrond lichaam .
O8sevlees in 't algemeen van rundvlees .
Scherfje in een 8cherfje bijdragen. Oorspr. halve penning, kleinste
geldstukje.
Wol in houtwol .
Zaak . Oorspr. strijd, rechtsgeding, voorwerp waarover getwist
wordt, voorwerp, ding (vgl . : Is dht nu zo'n zaakf l)
Ding . Oorspr . rechtszaak. Zelfde verloop.
Bericht. Eigenl. datgene waarbij (waarnaar) men zich to richten,
to gedragen heeft. Dan : mededeling op zo iets betrekking hebbende
(,,officiele berichten") . Dan : mededeling in 't algemeen.
Vaardig . Eigenl . gereed om to varen (d. i. gaan). Verg. reisvaardig. Krijgt de betekenis gereed in 't algemeen : boet-vaardig,
slag-vaardig . Ook : flink, deugdelik . Vgl. vaardig met de pen .
Mat. Oorspr. dood (arab : perz. schb,h mht, schaakmat, de koning
is dood .) Bet. verruimd tot krachteloos, zwak.
Smerig . Eigenl. vettig. Nu : vuil, vies .
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Beschutten . Eerst : ergen8 een schut of 8chot voor plaatsen . Dan :
beschermen, bijstaan .
Wijden. Oorspr. heiligen. Bet . uitgebreid tot opdragen (iets
wijden aan iemands nagedachtenis b. v.) En dan, heel in 't algemeen, doen dienen : ,Aan de verklaring van die uitdrukking
wijdde hij enige regels."
Stichten . Eigenl . een gebouw, een gesticht doen verrijzen . Dan :
tot stand brengen, to weeg brengen, bewerken . Vgl. een rijk
stichten, vrede stichten, onheil stichten .
Schenken . Oorspr . drank ingieten, to drinken geven . Verruimd tot
geven in 't algemeen .
Vormen . Eigenl . een vorm geven . Dan : maken . B . v . het gelukte
hem een partij to vormen . Zich een denkbeeld van iets vormen .
Dit dier vormt een overgang tussen de zoeven besproken soorten .
Uit de aangevoerde voorbeelden blijkt duidelik, dat een gedeelte
van de voorstellings-inhoud van een woord kan verdwijnen . Welk
deel in een bepaald geval op de achtergrond is gedrongen, kan
veelal blijken nit de tegenstelling die ons bij 't gebruiken van
't woord in de gedachten komt.
Gaan b . v. heeft oorspr. de betekenis voortschrijden (door voetbeweging van mensen of dieren) . Nu kan gaan zowel dienet
doen ale tegenstelling van rijden, varen, zeilen, sporen, enz., ale ook
van een in-rust-zijn, dat meestal door staan wordt uitgedrukt. De
betekenis van staan (oorspr. op de voeten rusten) is verruimd tot :
in rust zijn in 't algemeen (een huis staat, een wagen staat) . De
tegenstelling van dit staan is gaan in de betekenis ,bewegen" in
't algemeen. Zo kan men dan nu zeggen : het schip gaat, daar
gaat de trein, het horloge gaat .

Spelen, van spel, eigenl . een bezigheid die tot ontspanning verricht wordt, kan worden opgevat als tegenstelling van niets doen,
rusten. Dientengevolge wordt een reeks van zeer verschillende
werkingen en bewegingen aangeduid door spelen . Het geschut
speelt ; men laat de wind ergens doorspelen ; de fonteinen spelen ;
bankroet spelen . Vgl . ook speelruimte .
Ook uoinnen en verliezen zijn in verband met bepaalde tegenstellingen een deel van hun inhoud kwijtgeraakt .
Winnen is eigenl. door inspanning en strijd verwerven (vgl.
landaanwinning) . Maar al lang wordt het gebruikt van hetgeen
iemand zonder moeite, ja zonder bedoeling verkrijgt . Men wint
in de loterij ; heeft aan een herstellende zieke gewonnen, enz .
Verliezen, dat ale tegenst . van t'inden betekent : bij ongeluk laten
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vallen, krijgt als tegenstelling van winnen de bet. : niet mogen behouden. Zijn vermogen, zijn eer, zijn ouders verliezen .
Ook van 8luiten is de oorspr. betekenis verruimd. Bij sluiten
werd aan sleutel en slot, of altans aan grendel, klink, knip of iets
dergelijks gedacht. Nu wordt bet gebruikt als tegenstelling van
openen . Wij sluiten de ogen, de mond, de lippen en zelfs het
oor . In figuurl. zin : de vergadering sluiten .
Als verruiming van woordbetekenis (met buitengewone inhoudsverarming) kan men beschouwen tal van versterkingen, die een
zeer zonderlinge indruk maken op wie ze in letterlike zin mocht
willen nemen . B. v. vre8elik prettig ; verschrikkelik aardig ; 8chandalig rijk ; gemeen lekker enz. Eerst werden zulke bijwoorden alleen
als versterkingen gebruikt bij ongunstige begrippen : 8chandalig
gemeen, verschrikkelijk boos . Daar de voorstelling van het slechte
of ergo reeds nit wordt gedrukt door het bij voeglik naamwoord
(gemeen, boos) werd bet bijwoord door velen bloot ale versterking
gevoeld . Zo kon bet dan ook als versterking van iets goeds of
gunstigs gebezigd worden . Niet onwaarschijnlik werden door hen
die de kracht van 't woord nog voelden, ,voor de grap" analogs
versterkingen in omloop gebracht (,,akelig lekker" enz .)

Heidens in verband met de strijd tegen heidense volken (in de
middeleeuwen) als vergelijkend woord met ongunstige betekenis in
gebruik genomen, wordt als versterking gebezigd in „heidens
kabaal", „een heidens leven" .
Tot algemene versterkende betekenis heeft heidens het niet gebracht in onze taal.
In veel versterkingen is de oorspronkelike kracht van vloeken,

vervloekingen enz . vervluchtigd .
Men spreekt in minder beschaafde kringen van vervloekt scherp
en verdomd mooi ; van al(le)machtig stom, duivel8 aardig, hell koud.
Vgl . verder donders, bliksems, hagels en zonderlinge samenstellingen
als allejezis (,,'t is allejezis koud") en godaliederlik (,,hij heeft zich
godsliederlik verveeld") .
De meest alledaagse versterkingen, erg en zeer, hebben een dergelijke ontwikkelingsgang gehad.
Erg (arg) bet. oorspr. kwaad, boos, laag. Sprak men eerst alleen
van erg lelik, erg vale, erg elecht, later ook van erg mooi, erg

lekker, erg lief.
Sommigen keuren

erg

of in zulk een verband en willen 't
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vervangen door zeer . Op zeer zou evenwel dezelfde aanmerking zijn
to maken . 't Betekende vroeger pijnlik (vgl. het znw. zeer, hoofd-

zeer, zich zeer doen) .
Maar tegenwoordig kan iemand die ,zeer getroffen" verklaart to
zijn, zowel bedoelen dat hij onaangenaam als aangenaam ward verrast.
III.

METAPHOREN.
Wanneer Dr. Waag het heeft over de beeldspraak, voor zover
die bij de verandering van woordbetekenissen to pas komt, onderscheidt hij metaphoren van metonymia's .
Of die onderscheiding in 't algemeen van belang is'), kan ons
hier onverschillig zijn . Als we maar duidelik weten wat in het
boek van Waag door het een en wat door het ander verstaan
wordt. En dht is ondubbelzinnig aangegeven .
Bij de metaphoor berust de beeldspraak op overeenkomst, op
gelijkenis tussen verschillende zaken . Bij de metonymia is het
niet de gelijkenis maar de samenhang, de afhankelikheid, die aanleiding geeft tot het overdrachtelik bezigen van een woord .
Noemt men een zwaarlijvig man een olifant, dan heet de beeldspraak metaphoor ; een dikbuik, dan metonymia.
Men weet dat in dichterlike taal de metapher dikwels wordt
aangetroffen. Men is er zich niet zo algemeen van bewust, dat
die „beeldspraak" een onontbeerlik middel is om nieuw to benoemen voorwerpen en begrippen een naam to geven . Zo was 't al
in oude tijden (misschien moest ik zeggen : toen voorALl) . Maar
wij raken zo gewoon aan die oude beeldspraak, de munt slijt zo
af, dat langzamerhand van hat beeld niet het minste meer wordt
gezien . Natuurlik is 't juist die versleten beeldspraak die onze
aandacht verdient, wanneer wij de ontwikkeling bespreken van
woordbetekenissen .
Beschouwen we in de eerste plaats de gevallen waarin het uiterlik,
de vorm, zonder meer, tot vergelijking aanleiding geeft .
Om to beginnen met namen van lichaamsdelen, gebezigd voor
daarop in vorm meer of minder gelijkende dingen :
Wij spreken van het oog van een naald, van een dobbelsteen,
van een pauweveer ; het oor van een kruik of een melkkan ; de
tong van een gesp, van een weegschaal ; de tanden van een zaag,
van een (tand)rad ; de lippen van een wond of een orgelpijp ; de
')

Vgl . J. G. Talon in

Taal en

Letteren VIII, o . a. b1z . 180-182.
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armen van een weegschaal . De timmerman gebruikt (draad)nagels
en duimen .
Omgekeerd worden lichaamsdelen genoemd naar voorwerpen
van overeenkomstige vorm . De len8 in het oog ontleent zijn naam
aan de linze of lins (peulvrucht) . In de hals heeft men amandelen.
In het oor bet 8lakkehui8, de 8!ijgbeugel, de hamer, het aanbeeld .
Vgl . verder oor8chelp ; oogappel ; adamsappel ; muis van de hand.')
Ook het woord kop hoort hier bij . De betekenis ,hoofd" heeft
zich nit die van rond drinkvat (vgl . teekopje) ontwikkeld .
Namen van lichaamsdelen worden gebezigd ale namen van

maten . (Men kan hier met evenveel recht van ,verruiming van
betekenis" spreken ale van metaphoor) .
Vergel. voet, palm, duim, el (oorspr . onderarm . Elleboog en ellepijp
zijn met dit el samengesteld) . Vadem : e igenl. d e beide uitgestrekte
armen, omarming . Ale maat : afstand tussen de vingertoppen
der naar weerszijden uitgestrekte armen .
Metaphories gebruik van diernamen wegens overeenstemming
van kleur of vorm
Vo8 noemt men een mens met rood haar . Ook een voskleurig paard.
Kraai is de scheldnaam van de (in 't wart geklede) aansprekers.
Misschien met de bijgedachte, dat er geaasd wordt op lijken .
Haan van 't geweer (om de oorspronkelik op een haan gelijkende vorm) .
Kraan van een vat. Kraan is kraanvogel. Het voorwerp ward
zo genoemd wegens de overeenkomst met de lange hale van een kraan .
Slang van de brandspuit . Enz.
Een groot aantal namen van koekjes en gebakjes berust op
gelijkenis met andere voorwerpen . B .v . roomhorens, pepernoten,
kletakoppen, 8neeuwballen, boter8chelpen, fluitje8 enz. 't Woord wafel
staat waarschijnlik in verband met weven . Het is dan aan bet
Nederduits ontleend en van een woord afkomstig dat zowel weefsel
ala honingraat betekent (vgl . Duits Wabe) .
Metaphoriese aardrijkskundige benamingen zijn hoorn (voor punt,
uithoek), bergrug, kopje, ketel (dal), zeeboezem enz .
Andere metaphoren die op uiterlike gelijkenis berusten, zijn :

stalen pen (rok), kachelpijp (hoge hoed) ; net van straten, kanalen,

') Vgl. over muis de etymol . wbkn. van Kluge en Franck .
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telegraafdraden ; cel- en spierweefsel ; koffie- en botaniseertrommel ;
tabakspijp (pijp oorspr . fiuit) ; hanepoten schrijven enz .
Bij een ander soort van metaphoren is 't minder de overeenkomst
in vorm, die aanleiding gaf tot de vergelijking, dan de eigenaardige
plaats waarop zich een onderdeel bevindt, waardoor aan dat onderdeel een on-eigenlike naam wordt bezorgd . Zo noemt men hot
bovenste deel van een speld of een spijker de kop ; ,bijt" men de
kop van een borrel af ; spreekt men van 't havenhoofd en het
bruggehoofd, niet om de gelijkenis met hoofd, maar alleen wijl
het uiterste deel is bedoeld .
Hot hoofd van een mens beet ook zijn bovenkamer of bovenste

verdieping.
Verg. verder de hale van een fles, de ziel (het inwendige, binnenste)
van een flea of een kanon ; de buik van een kan ; de rug van een
mes, een book ; de staart van een vlieger of een komeet ; de vleugels
van een gebouw ; de zoom van het woud.
Ook kan bij 't ontstaan van metaphoren overeenkomst van
vorm en gelijkheid van functie samengaan .
Dat is b .v. bet geval bij wieken (vleugels) van een molen.
Pen bet. oorspr. veer, vogelveer . De stalen schrijfpen leek op
het onderste deel van de veren pen ; de functie was dezelfde,
vandaar dat bet stalen voorwerp eveneens pen word genoemd .
Gril'el. Oorspr. het schrijfwerktuig waarmee men letters in
wastafeltjes grifte. Overgedragen op de stift waarmee men op
leien schrijft.
Hoorn (blaasinstrument) . Oorspr. koehoorn, waarop geblazen
kan worden . Overdrachtelik van hot metalen instrument, dat
aanvankelik de vorm van een hoorn had behouden .
Schaal egenl. huls, dop (van vruchten), overdrachtelik in :
eetechaal, weegschaal .
Kool. Oorspr . alleen van houtekool gezegd . Later ook van
steenkool.
Olie. Eigenl. sap van de olijf. Nu tal van vettige vloeistoffen .
Neteldoek . Eerst weefsel nit brandnetelvezels, nu fijn weefsel
van katoen.
Nog een andere mogelikheid bij 't ontstaan van metaphers : eigenaardige plaats van een onderdeel (vgl . hierboven) bn gelijkheid
van functie.
Dit geval doet zich voor, als men spreekt van poten van tafels
en stoelen (plaatsing : onderaan ; functie : dragen) ; van de voet van
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een lamp ; de ribben van een schip ; de hemel van een troon of
een ledikant.
Maar dikwels is gelijke functie alleen voldoende om 'n metaphoor
to doen ontstaan
Hoofd betekent de hoogste, de leider, in hoofd van een opstand
van een familie, een school, een kerk .
Wij zeggen van een persoon dat hij is de rechterhand van een ander.
Straal betekent oorspronkelik pijl . In blikaemstraal schemert
nog iets daarvan door. In water8traal, lichtstraal niet meer . Het
zich snel bewegen van de pijl zal wet de aanleiding tot het metaphories gebruik zijn geweest .
Ook woorden als kemphaan (vechtersbaas), spotvogel (spotter),
blikaemafleider (figuurl.), kruiwagen (fig.) vallen onder deze rubriek.
Daar ruimte-voorstellingen (plaats, afmeting) one nader staan
dan voorstellingen van tijd, is het niet to verwonderen dat de
uitdrukkingen voor 'n betrekking van tijd grotendeels metaphories
gebruikte termen voor betrekking van ruimte zijn .
Maar bij de meeste die behoren tot deze groep, wordt van de
oorsprong niets meer gevoeld.
Wij spreken van lange en korte tijd ; zeggen dat iets tang duurt
of kort, hebben het over tijdatip, tijdruimte.
Het oude zelfst .nw . maal betekende een bepaald punt in de
ruimte, een merkteken . Het werd overgedragen op de tijd en
ging betekenen tijdpunt, tijd, keer enz . Vandaar voormaals, toenmalig, eenmaal, driemaal. Vgl. hierbij de samenstellingen met keer
en werf (van werven, draaien).
Bijwoorden van plaats worden bijwoorden van tijd . Daar is b .v.
her = hier, hierheen, in van oudsher, sedert jaren her. Dan of in
van Maandag af, van nu of.
Weder, eigenlik terug, gaat betekenen wederom, nogmaals .
Daar is verder voorehands, dat oorspr. betekent : wat voor de
hand ligt, dichtbij . Overgedragen op tijd : vooreerst, voorlopig . Dan
tans uit tehand-(s) ; eveneens betekenende : wat bij de hand is,
dichtbij . Dan metaphories van tijd : spoedig, zo spoedig mogelik, nil .
Straka hoort bij de stam van atrekken . Bet . eigenl. wat gespannen,
strak uitgerekt is. Dan : rechtuit, zonder omwegen, zonder verwijl.
Hier moeten ook de op tijd betrekking hebbende voorzetsels
worden vermeld, die oorspronkelik alleen plaatselike betekenis hadden .
Vergel. in deze week, in de middeleeuwen, tegen de middag, voor
Pasen, over een jaar, iets bekennen order tranen .
In de uitdrukking ,om negen uur" gaf om aanvankelik to kennen
dat het evengoed iets voor als na de genoemde tijd kon zijn ; wat
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wij nil uitdrukken met omstreeks . Dat het denkbeeld ongeveer niet
langer aan om wordt gehecht, blijkt duidelik nit het gewone : om
8 uur presies.
Ook werkwoorden van beweging (die dus oorspr. plaatselike betekenis hadden) worden bij tijd-voorstellingen gebruikt . De dagen
gaan voorbij, vliegen om ; de uren komen, kruipen voorbij ; de tijd
nadert, overvalt one enz. Vgl . ook zinnen als : de leerplicht strekt
zich niet uit over 't veertiende levensjaar .
Die bepalingen die betrekking hebben op plaats, ruimte, afmeting, worden overdrachtelik niet alleen van tijd gebruikt, maar
ook om de sterkte of de intensiteit van iets aan to geven .
Zo spreken wij van een grote zonde, een groot zondaar, grote
hitte, een klein vergrijp, een hoge som, een huge ouderdom, zelfs
van de grootste of hoogete minachting, niet meer voelende dat min
,,klein" betekent. Vgl . hierbij uitdrukkingen als : de geestdrift
steeg ten top ; de temperatuur daalde .
Aan sterkte of intensiteit grenzen waarde en rang .
Prijzen dalen, de koers rijst, iemands aanzien 8tijgt, men stelt de
ene dichter boven de ander, men spreekt van hoge geboorte, hoge
adel, de hogeschool, de lagere school, Karel de Grote, grootmoedig,
een grote ziel, enz.
Ook toner zijn hoog en laag, stijgen, rijzen, zakken, vallen. Een
stem gnat in de hoogte, verheft zich, daalt.
Met deze voorbeelden is het metaphories gebruik van ruimtetermen intussen verre van uitgeput . Wij hebben nog een blik to
slaan op het grote aantal uitdrukkingen die zijn overgebracht op
het geestelike, abstrakte .
Er gaat iemand iets door het hoofd. Lets komt hem in de gedachte . Hij verliest het nit de herinnering . Hij kan er niet
opkomen. Het gaat hem aan zijn hart.
Zo spreekt men van hoogdravendheid, van hoge vlueht . Bij het
abstrakte, bij uitdrukkingen die op het denken betrekking hebben,
telkens ontlening aan 't zinnelike . Iemand die tobt, heeft „een
wonderlike worm in de kop," of, nog sterker, muizenesten .
Begrijpen is eigenl. omepannen . Vgl . ook vatten en anappen in
de betekenis van begrijpen. Van begrijpen in overdrachtelike zin
komt begrijpelik . Ook het abstrakte begrip staat er mee in verband .
Van iets dat men niet begrijpt, zegt men : Bet is mij to hoog .

Ik kan er niet bij .
Ervaring is afgeleid van ervaren, d . i . reizen (vgl . varen = gaan) ;
vandaar nagaan, uitvorsen, vernemen .
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Wat men ontvouden, d. i . vasthouden wil, prent men zich in het
geheugen (prenten - drukken) .
Ook in geestelike zin wordt gesproken van onmetelik, maatstaf,
overwegen (vgl . het concrete bverwegen) . Merkwaardig genoeg staat
wagen met overwegen, wikken en wegen, in 't nauwste etymologies
verband . Wagen is in de waagschaal (d. i. weegschaal) 8tellen . Daarbij
werd gedacht aan 't onzekere van de uitslag . Bij ,wikken en wegen"
aan voorzichtig beramen v66r het volvoeren van een daad .
Uitdrukken, gewoonlik overdrachtelik, heeft de letterlike betekenis
in een zin als : Zij drukten de sappige druiven nit .
Voorstellen bet. oorspr . : vobr iemand plaatsen .
Vergelijk nog : iets uitleggen, iets ontvouwen, een mening ontwikkelen, een zaak plooien (vroeger ook : falievouwen, b. v. bij Wolff
en Deken), iets bewimpelen en het gelijkbetekenende : ergens doekje8

om winden.
Ook een aantal termen uit het rechtswezen zijn uit dergelijke
uitdrukkingen ontstaan .
Hebben bet. eigenl. houden, vasthouden. Recht, het bijvoegl .
naamw ., bet. rechtlijnig (vgl . loodrecht), niet krom . Dat recht werd
overdrachtelik gebezigd ten aanzien van zedelike wetten en voorschriften. 't Werd gesubstantiveerd als het Recht.
Recht-vaardig wil oorspronkelik zeggen wat recht gaat. Vglr
verder
rechten en het zelfst. nw . rechter.
De grondbetekenis van bezitten is nog gemakkelik to herkennen .
(Vgl . ook : iets onder zich houden) .
Wanneer een woord, dat de indruk noemt, op een zintuig gemaakt, wordt gebezigd ten opzichte van een Bender zintuig, is die
overdracht ook to beschouwen ale metaphoriese betekenis-ontwikkeling . Men begrijpt dat zulk een overdracht mogelik is, als men
bedenkt hoe nauw verwant de gewaarwordingen kunnen zijn, door
verschillende zinnen opgewekt .
Bekend is bet, dat sommige mensen aan een bepaalde reuk of
klank steeds de voorstelling van een bepaalde kleur verbinden . 1)
Wij brengen gehoorindrukken over op het gebied van het zien,
ale wij spreken van schelle kleuren (schel staat in verband met
schallen, luid klinken) . Ook schril bet . oorspr . gillend, luid
klinkend. Helder is verwant met hellen, hallen d . i. weerklinken ;
schitteren moet oorspr. hebben betekend : plotseling uitbarsten van
geluid (vgl. het etymologies gelijke schetteren) . Van Deyssel spreekt
van „luisterende ogen."
') Vgl. Taal en Letteren III, 221 vgg .
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Gewaarwording van het gevoel, van de tastzin, is overgebracht
in de uitdrukking warme en koude kleuren .
Ook in : de tong, het oor, het oog 8trelen ; in prikkelende geur ;
in zachte kleur, zachte tonen ; acherp geluid, scherpe amaak, hard
geluid, harde kleur, hardrood .
Gezichtsgewaarwording werd overgebracht in schoon, gebezigd
van klank, muziek enz . Want 8choon staat in verband met
schouwen, d. i . zien .
Van smaakgewaarwording gaan wij uit, als wij 't hebben over een
zoete geur, een zure lucht, of zeggen : die schilderij zit lekker in de verf.
Vaak wordt een woord dat oorspr . een zintuiggewaarwording
aanduidt, voor een zielsgewaarwording gebezigd, op 't zieleleven
toegepast.
Vgl. prikkelende lektuur, een zacht gemoed, een hard lot, scherpe
gezegden. Sommige van die woorden worden uitsluitend op het
inwendige leven (en niet op 't gebied van een ander zintuig) overgedragen.
Takt (maat) wordt van rhythmus : gevoel voor 't gepaste.
Droef bet. oorspr . niet helder, ondoorzichtig . Wordt vooral in
de afleidingen : droevig, bedroefd, van zielstoestanden gezegd.
Vgl . verder bitter.
't Bijvoeglik naamwoord verheven (eigenl . het verleden deelwoord
van verhefien) wordt alleen in figuurlike zin gebruikt.
Uitdrukkingen voor zinnelike waarneming, overgegaan op geestelike, zijn o . a . voelen, dat oorspr. alleen op de tastzin betrekking
had en betekende : tastend onderzoeken (vgl . de pole voelen) .
Zien, vooral in samenstellingen : aanzien, inzien, afzien (van),
(zich) voorzien (van) . Verder uitdrukkingen als in 't oog vallen,

in 't oog vatten, het schemert hem, nu gaat hem een licht op .
Ook : nasporen (oorspr. alleen van wild, vijanden enz . gebezigd :
het spoor nagaan), in de snuif krijgen enz .
Een laatste groep van metaphers moet nog besproken worden, n .l .
die, waarin het levenloze als levend wordt voorgesteld (personificatie) .
Smakelik eten lacht iemand toe ; een ongeluk 8chuilt of zit in
een klein hoekje ; hemeltergend onrecht ; 8chreeuwende kleuren. Ook
in veel gevallen, waarin niemand meer aan personificatie denkt :
Het huis staat op een weg ; een japon zit goed ; een boom ligt op
de grond ; bet horloge loopt; een venster ziet uit op de markt ; een
geweer weigert; een zuur bijt uit.
Etsen bet. doen (vr)eten, uit doen vreten, doen uitbijten . Ala
objekt volgt niet „een zuur" (dht uitbijt) : men etst een metaalplaat, die uitgebeten wordt .
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Horen in horen van, behoren, toebehoren duidt aan dat men
dacht aan een „luisteren naar" (vgl. gehoorzamen) . Daaruit ontwikkelde zich de betekenis van ondergeschiktheid (horigen, hofhorigen) en daarna die van ,het eigendom zijn ."
Uit al het genoemde blijkt dat men verkeerd zou doen, de mataphoor to beschouwen ale ,dichterlik versiersel ." Hij is in de
taal onmisbaar ; een noodzakelike vorm van het denken . Jean
Paul had geen ongelijk, toen hij zei : ,Jede Sprache let in Riicksicht geistiger Beziehungen ein Worterbuch erblasseter Metaphern ."
(Wordt vervolgd .)

R.

A . KOLLEWIJN.

KLEINIGHEDEN .

IV.
BROU .

Bovenstaand adjectief, dat veelvuldig voorkomt bij den Zuidnederlandschen kluchtspelsehrijver De Bie in de beteekenis van braaf, wordt
door hem op een eigenaardige wijze ale adverbium gebezigd . Men
vergelijke
Daer quam by my van daegh een brag recht-schaftich kerel.
Van den subtylen Smit, 1671, bl . 40 .
ick wou dat ick beer Smalbroeck hier cost wenschen,
Tis waer
Madam Sacatrap, bl. 20.
t' is sulcken brouwen man.
daer ben
Iae ise is dat naer my? steckt vrijelijck noch eens
bl. 10.
ontsuapt.
Ibid.
ick brou
Mijn vader moest u naar t'gevangenhuys doen voeren,
daer sout gy by de rest brou leeren coeckeloeren .
Ibid. bl . 33.
Vergelijk hedendaagsche uitdrukkingen ale : dat gevaar ben ik mooi
ontenapt ; iemand braaf voor den gek houden ; we hebben braaf gelachen ; braaf drinken ; braaf liegen etc.
K. POLL.
Leeuwarden.

GEVRAAGDE EN ONGEVRAAGDE INLICHTINGEN
AANGAANDE

VONDEL'S PALAMEDES.

De onderstaande aanteekeningen bij eenige regels van een tragedie
van Vondel, die door candidaat-hoofdonderwijzers veel gelezen schijnt
to worden, danken hear ontstaan aan eenige vragen om opheldering,
die tot mij gericht werden, en aan de lezing van dit stuk met eene
der hoogere klassen van bet Kamper Gymnasium . Tot de eerste soort
behooren er enkele, die de wagers zelf wel hadden kunnen vinden,
indien in hun boekenkast een mythologisch woordenboek en een Van
Dale, beide onmisbaar bij de studie onzer teal en letterkunde, niet
ontbroken hadden . De lektuur van den Palamedes met de jongelui
van bet gymnasium heeft mij doen zien, dat de beide meest gebruikte
edities : die van Van Lennep-Unger en de Pantheon-uitgave van Velderman, niet alle gewenschte inlichtingen verstrekken en vaak onbetrouwbaar zijn ; Velderman neemt veel van Van Lennep over, terwiji
zijn eigen aanteekeningen somtijds van bet zelfde gehalte zijn als die
van zijn voorganger. De interpunctie van beide uitgaven is allerdwaast
en net geschikt om den argeloozen lezer er in to laten loopen . Geen
interpunctie is beter dan zoo'n averechtsche . Wat deze heeren bewogen
heeft ze zoo maar voetstoots over to nemen, begrijp ik niet, to meer
dear de zoogenoemde Putjes-uitgave op dit punt veel duidelijker en
juister is . Bij de volgende verklaringen nemen we de nummering der
regels van Van Lennep over, waarmede de uitgave van Velderman klopt .
vs . 65

't welck wtbarst langs hoe meer,
Mits ick met hengsten van 't verovert Lesbos keer.
Met hoorenbeesten en een hoop geboeyde slaven,
Maer 't goud verlochen, om behendigh t' ondergraven
Het steunsel hunner maght.

Deze aangewakkerde haat (zie vs. 61) komt hoe langer zoo meer
aan bet licht, nu ik met paarden, hoornvee en slaven van bet veroverde Lesbos teruggekeerd ben, dock ontken goud meegebracht to
T. & L . XI .
17
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hebben; (men stroyt uyt), dat ik dit aehterbaks zou houden, om hiermede op listige wijze de macht „der twee gebroederen" to ondermijnen .
Doze verklaring van vs . 68 : Maer 't goud verlochen, wordt gesteund
door vs. 80 :
Ala die den roof misbruyck tot een bysonder (- particulier) voordeel.
vs. 81. En Chiron8 voesterling soeck voor to trekken .
Hiermee wordt Achilles bedoeld .
vs. 87.

Dreygt Palamedes vry to moorden en to priemen,
Hy blijft de selve man, al aneed ghy hem aen riemen, En draegt sich na sijn' plicht getrou, oprecht en kuysch ;
Men soeeke hem waer, men wit, hier leyd d'Euboeer thuys .

Velderman zegt : „flier woont d' Euboeer, hier is hij to vinden ."
Ja, mite ge hier maar niet in eigenlijken, lokalen zin opvat, maar op
den voorgaanden regel laat slaan .
Palamedes wil zeggen : waar go mij ook zoekt, gij zult mij niet in
ongeoorloofde daden vinden, maar alieen in oprechte zuivere hande .
lingen, die in overeenstemming zijn met wat mijn plicht van mij eischt .
vs. 101

(hy - Calches) hange'r niet wat by
Van 't sijn, of lust 'et hem, elck hebb' sijn oordeel vry.

De nadruk moot op elck vallen : als Calches vrij wil zijn in zijne
uitlegging van bijbelsche waarheden, laat hij dit recht dan ook aan
andren gunnen .
vs . 129.

De deughd des Peleaens verstaelt met kloeck beleyd ;
D' eyaanden en de 8tek aen Helles strand, ontseyd.

Van of vs. 115 : Dits mijn' besolding dan somt Palamedes op alles,
wat hij voor den bloei en bet welzijn van den staat gedaan heeft ;
enkele regels slaan op de geschiedenis van Palamedes zelf, de meeste
evenwel bevatten overduidelijke zinspelingen op de daden van Oldenbarneveld, o. a. de verzen 125 en 126 :
Met kielen ingesleept den oegst die 't oosten las (0 .-1 . Compagnie) ;
Ja daer de naelde swijmt, gestaen na vryen pas (tochten near 't Noorden) .
Ales is duidelijk genoeg, behalve vs . 130 .
Van Lennep doet er bet zwijgen toe, welk voorbeeld Velderman
volgt en, hoewel deze laatste in zijn woordenlijst wel ontsegghen (weigeren, bedreigen) opneemt, schijnt hij deze beteekenissen niet op
vs. 130 to later slain . Terecht. Ontsegghen moot hier beteekenen
den oorlog aandoen, verklaren, beoorlogen (cf. Verdam, Mnl. Wd.,
Kiliaen en bet Wd . der Ned . taal). Palamedes zegt dus, dat hij de
Grieksche steden en eilanden den oorlog heeft aangedaan . Of dit
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historisch juist is met bet cog op de geschiedenis van Palamedes
hebben wij niet to weten kunnen komen, tenzij de Grieksche held
zinspeelt op vs. 66 : 't verovert Lesbos . Wij voor ons gelooven, dat
dit vers, evenals bijna alle van vs. 115-138, op de bedrijven van
den Advokaat betrekking heeft en dat Vondel wil zeggen : Oldenbarneveld heeft zijn best gedaan om de steden, die nog niet tot de
Republiek behoorden, den oorlog aan to doen, ten einde ze aan Spanje
to ontrukken en het gebied de geunieerde gewesten to vergrooten .
vs . 290 .

Nachtmerri, oude kol, hoe hebt ghy ons geplaeght
Met uw' bebloede sweep en peckstock onderwegen .

De bebloede sweep is de geesel van scorpioenen, de peckstock, de
fakkel, waarmee de Furien afgebeeld worden .
vs . 419 .

Nu duncktme gaet by glad, en 't magh een reed verstrecken .

Nu loopt by (= d' aenslagh, vs . 417) glad van stapel en moot er
verder raad gescbaft worden .
vs . 478 .

T is recht Ulysses vond, maer als ick 't ernstigh wick,
Hot stuck is vol gevaers . Laet desen raed besterven .

Velderman zegt : „De beteekenis is : Zie van dit plan af." Niet
juist : besterven beteekent hier niet verkoelen, maar BEkoelen en Diomedes
wil dus zeggen : laten we (met bet oog op bet gevaar) dozen raad nog
eons overwegen, in petto houden, zooals ook blijkt uit zijne woorden
in vs. 483 : Best datmen 't wat vertreck (-- uitatelle).
Be8terven heeft hier dus de zelfde beteekenis als in : de verf, de
kalk later besterven . Z66 gebruikt ook Hooft dit woord (cf . Weiland, i . v .) .vs . 532. Ja self den blixemdrigh gekroont tot hoorendrager.
Ja zelfs Jupiter gemaakt heeft tot bedrogen echtgenoot .
vs . 683 .

Die (= Juno) bleef verschopt, en al sijn' (= Jupiter's) feest
Was hoer, of jongen, of een beest.

Jupiter vond al zijn genoegen in den omgang met zijne talrijke
minnaressen, met Ganymedes („ jongen") of in zijne veelvuldige gedaante-verwisselingen, waardoor hij vrouwen verleidde .
vs . 695 .

Dat Mis=s bruyt, bet geyle dier,
Sich liet bespringen van een slier .

Minos bruyt is Pasiphae, do vrouw van Minos II .
vs. 747 .

Ghy die voor kroonengoud en vor8telijeke banden
Nu voert den kopren helm .

Velderman zegt :

kroonengoud = het goud der vorstelijke kronen,
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d. i. hier voor de Grieksche vorsten ." Dwaasheid. Kroonengoud wil
zeggen : gouden kronen en vor8telijcke banden beteekent vorstelijke
diadeemen (cf. vs. 955 en 1071) . De regels beteekenen : Gy, die nu,
in plaits van gouden kronen en vorstelijke diadeemen, den koperen
helm draagt, i . e. die nu, in plaits van als vorsten to regeeren, krijgsdienst moat verrichten .
vs. 794 .

AJAx.

Ja Palamedes is 't, die brout ons dit verraed .
Die booswicht moat van kant.
ULYSSES .

Beschut ons goede godenl
DIOMEDES.

Dat tref Laomedon 1
AJAZ.

Of eer in tyds gevlodenI
DIOMEDES .

Dat ongeluck en sy ons nimmermeer bescheert 1
We zijn hier in den door Agamennon bijeengeroepen raid, waar de
ondergeschoven brief van Priamus, het schelmstuk van Ulysses, ter
tafel gebracht en besproken wordt.
Agamemnon koestert niet den minsten twijfel aan de echtheid van
den brief ; hij moat echt en een onweerlegbaar bewijs van Palamedes'
schuld zijn. Ajax, den toeleg des veldheers doorziende, tracht Palamedes to verdedigen en neemt in vs . 794 zijn toevlucht tot ironie .
,Natuurlijk is bet Palamedes," zegt hij ; hij moet bet immers zijn ;
die booswicht moat om hals gebracht worden ." Hierop roept Ulysses
uit : ,Beschut ons goede goden" (tegen dit verraad) . Deze uitroep van
den sluwen, schijnheiligen Ulysses is meesterlijk door Vondel gekozen,
omdat hij zoowel op vs . 794 als op vs. 795 kan slain, alsof Ulysses,
om des to beter zijn ware gezindheid voor Ajax to verbergen, en verbaasd over de krasse, met opzet nlisverstane woorden van dezen, zijn
groote verwondering en ontsteltenis wil to kennen geven over zulk een
strengen maatregel . Op Ajax' woorden roept Diomedes uit : Moge
dit verraad op den kop van Troje neerkomen." Of," valt Ajax in,
terwijl hij zijn ironie volhoudt, ,als jelui bang zijn, dat wij het op den
kop krijgen, dan is bet beter, dat wij het in tijda op een loopen zetten,"
waarop Diomedes ant«oordt : Dat ongeluk (d. w . z. dat wij moeten
vluchten, na zooveel gevaren getrotseerd to hebben) moge nooit voor
ons weggelegd zijn."
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Hy merckt de misdaed licht, these anders mercken wil .

anders = ten minste (cf. Ned. Wd. i . v. IV) ; de nadruk valt op wil.
vs . 830. Besadight breyn u schey' ; die rechter is to bits.
Die rechter slaat niet op breyn, maar op spits= zwaard (vs. 829, 828) .
vs. 867 . 'T is licht een hoofd gevelt in reuckeloosen tooren ;
Maer kunst is 't, let hier op, den wortel gants to smoren,
Wanneer den hals in plaets van een veele hoofden telt.
Zoowel in vs. 867 als in vs . 869 moet op een de klemtoon vallen .
vs. 976 . Wy sijn gehult, gesalft tot Jupiters trawanten .
gehult is bet part. perf. van hulden = plechtig aanstellen (in eene
waardigheid), bij Kiliaen : inaugurare principem . Van hier bet subst . :
hulding (= huldiging) ; cf. Weiland, i. v. vs. 1042. Maer beur uw voorhoofd op, en toon dat ware deughd',
Als d' eedle pallemboom, geen' last to droegen weygert,
En tegens 't swaer gewight der lasteringen steygert.
,En last zien, dat ware deugd zich verheft (- to meer aan den
dag komt) tegen bet zware gewicht der lasteringen in, evenals de
palmboom to hooger opschiet, naarmate zijn kruin meer belast wordt,"
eene zinspeling op het Latijnsche : palms sub pondere crescit . vs . 1054. Jupijn8 manhafte soon, 8ijn reef de Peleaen
Erbieden sich om strijd
Jupijns manhafte soon is Ajax, cf. vs. 1477 ; sijn neef de Peleaen
is Achilles, cf, vs. 1483 .
Velderman zegt dat met „sijn neef de Peleaen" prins Frederik Hendrik
bedoeld wordt. Mis. Met Jupijn8 manhafte soon bedoelt Vondel
dezen prins (cf. „de sleutel van Palamedes") en met den Peleaen hier
den gezant van Frankrijk (cf . Van Lennep's aanteekening bij vs. 1483) .
vs. 1143.

Ick sal gedaghvaert dan voor Agamemnon treden,
En tegenwoordigh self den loosen raed bekleeden,
En wtstaen met geduld het sy oock wat bet By.

Van Lennep verklaart hier loosen raed als voor den leas belegden
raed, welke interpretatie door Velderman i . v. loos overgenomen wordt .
Daargelaten of 't woord deze beteekenis kan hebben, strijdt deze
uitlegging met bet verband van onzen tekst .
Palamedes weet niet precies, wat er tegen hem gaande is, maar dat
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men bet op hem gemunt heeft, daarvan is hij overtuigd, zooals blijkt
uit vs. 1023 vlg. :
Men vordertme in den raed ; hoe derf ick my vertrouwen?
Hot is op my gemunt, daer is wat quaeds gebrouwen .
Men mompelt allerleyds ; men stroyt een valsch gerucht .
Van zijn karat kan Palamedes dus niet van eon poor den Zeus belegden read spreken ; hij weet maar al to good, dat hij vijanden heeft,
die bet er op toeleggen bewijzen van zijn schuld in handen to krijgen .
En van de zijde van Agamemnon, zijn bitteren vijand, „die bet op
hem gemunt heeft," zal Palamedes allerminst bet bijeenroepen van
eon voor den Zeus belegdcn raad verwachten .
Low heeft in dit very de beteekenis van : bedriegelijk (vs . 1025 :
men stroyt een valsch gerucht), verraderlijk, gemeen, die dit woord
doorgaans ook in bet Mnl . had (cf . Verdam, i. v. loos. 3) . Den
zelfden zin heeft loos ook in vs. 1271 : loosen brief en in vs . 1293 :
de schelm en loose dief. In vs. 1299 : Soo heeftmen Woos geh.eym
ontdeckt kan loos de minder ongunstige beteekenis : listig, 81uw hebben,
welke Kiliaen als de gangbare van zijn tijd opgeeft en die ook reeds
in de Middeleeuwen (cf. Verdam, i. v. loos. 4), hoewel betrekkelijk
zelden, voorkomt.
vs . 1327 .

Alree bet dan gesaeyt gostarnt
Verflaeut, en niet soo vyerigh barnt .
De schaduwe is aen 't overleenen .
De nacht bet opgeeft.

Velderman zegt : „overleenen = overbuigen . Misschien bedoelt V.,
dat de schaduw zichtbaar wordt, dat de zon weldra (sic) hoog genoeg
gerezen is om schaduw to werpen. Anderen zien in de „schaduw" de
betrekkelijke duisternis van den nacht ."
Hot eerste gedeelte van doze verklaring is al heel gek . Hoe kan
de zon schaduw geven, als ze weldra hoog genoeg gerezen is om
schaduw to werpen ?
De zaak is, dat Vondel in de acht eerste regels van doze keurige
Rey beschrijft, wat er aan bet opgaan van de zon voorafgaat, en met
vs . 1335 de schildering van hare verschijning boven den horizont begint .
In de eerste verzen teekent de dichter den wijkenden nacht en de
afnemende schemering. Hij zegt : „Het licht der sterren wordt al
flauwer en flauwer ; de schaduwe, d. w. z. de schemering belt meer
naar den dag dan naar den nacht over (wordt al zwakker en zwakker),
zoodat de nacht, bet hopelooze van zijne worsteling met den dag
inziende, den atrijd opgeeft en met zijn beer van sterren op de
vlucht staat.
vs. 1394 . En brengen soo veele hoofden t' saemen .
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De aanteekening van Van Lennep bij vs. 1397 en 1398 : hier
wordt de lezer bepaaldelijk nit den fabeltijd in de 17de eeuw verplaatst" had wel bij dit vers gezet mogen worden, omdat Vondel in
dezen regel de voornaamste bezigheid van den Advokaat in de vergadering van Heeren Staten aangeeft .
vs . 1406.

't welck 't hart de siel doet quynend braecken.

d. w. z. bet vergif maakt, dat bet hart het wegstervende leven uitbraakt ; quynend heeft hier de kracht van een adj . verbaal, behoorende
bij siel (- het leven).
vs. 1407.

Oock schuylt by voor de poegnerts vry,
Die achter de tapissery
Den man van staat bet lijf ontsegghen .

Onwillekeurig denkt men bij deze verzen aan Shakespeare's Hamlet,
Act. III, Scene IV. (Zie 7 . & L. II, 251.) vs. 1444.

Hoe vrees en hoop in my nu ebben, nu weer • vloedenm

vloeden staat hier tegenover ebben en = vloeden, vloed worden, rijzen .
vs. 1507.

En lette op voglesang, op spoock en ydle droomen,
Op drift van God.

drift = inspiratie .

vs. 1524. Hier prachte Catches me6, om nooddrufts eysch to krygen
En bedelde achter land, gelyck by was gewent.
Velderman verklaart prachen door pochen, bluffen, uitpakken ; mis ;
zooals uit bet zinaverband genoegzaam blijkt, beteekent prachen :
bedelen, bij Kiliaen : mendicare. Weiland en Van Dale geven bet
woord ook op.
vs . 1576.

Maer al vergeefs, helaes ; sy vonden alle tempels
Verlaeten van de Goon, van hayligdom het koor.

d. i . zij vonden het koor verlaten (beroofd) van hailigdom = heilige, gewijde voorwerpen ; Kiliaen : res sacrae.
vs . 1655 .

Dat honderdoogigh hoofd, die wachter ben ik moe,
En Argos Argue haet, alwaer 't maer om de koe .

Dat honderdoogigh hoofd, die wachter = Argus, waarmee de Advokaat bedoeld words . Argos staat hier metonymisch, niet voor Diomedes
zooals Velderman zegt, maar voor Agamemnon, den koning van Argos. vs . 1785

geteelt
Om barrevoets geschoeyt to gaen met eelt.

Met eelt verbinde men met geschoeyt.
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't Sprietooghter al, geslagen van den dagh .

Sprietoogen, een woord, dat Kiliaen reeds kent, beteekent dubbel
en dus onduidelijk zien : de bewoners van de onderwereld, getroffen
door het felle licht van den dag, zagen alley dubbel, onduidelijk .
Van Dale kent het woord slechts als medischen term .
vs. 1821 .

Viert, kort en vlyd de keten met sijne hand .

Vlyd van vlijen, hier transitief gebruikt in den zin van : van pas
maken, op de juiste lengte brengen ; ons vlijen is intransitief in den
zin van to pas komen : Dat vlijt mij niet.
vs . 1823.

Met sweem de Son, en 't licht ontsonck syn' siel.

Syn slaat op son, hoewel 't woord vrouw. i s. Vondel personifieert
bier de dagtoorts en denkt dan aan den zonnegod .
vs. 1829 .

Als by syn hoofd door 'a Hemels nave stack.

Nave beteekent bier : centrum, middelpunt ; de naaf van een wiel is
de „middelste, holle verhevenheid, waardoor de as gaat en waarin de
spaken bevestigd zijn."
vs. 2098.

Vervallen in 't gedruys der Caphareesche klippen.

Caphareesche van Caphareus, een berg en voorgebergte op Euboea .
vs. 2112. Ulysses evenwel en 't wrongkroondraegende Hoofd.
Een wrongkroon is een kroon in den vorm van een wrong = diadeem ; 't wrongkroondraegende Hoofd is Agamemnon.
vs. 2170.

Cassandra, vol van God, ter sael komt ingevlogen,
En met haer roosenhoed den lijcke d'wterste eer
Bewijat, en kranst den romp . -

Uit den samenhang blijkt hier, dat Vondel hoed gebruikt in zijn
Middeleeuwsche beteekenis van krans, welke Kiliaen reeds als verouderd opgeeft ; roosenhoed is dus : krans van rozen .
vs. 2194 .

Daghvaerden staende voets, de fells Raseryen
Met biesend slangenhayr en ysselijck gegrim .

De „Raseryen" of Furien worden voorgesteld met kronkelende
slangen in plaats van met haar op het hoofd ; slangenhayr wil dus
zeggen : 8langen bij wijze van haar.
Biesend, part. praes. van biezen (- bijzen, dial. bissen, en yolksetymologisch : pissen, zooals het door het yolk gebruikt worth in :
„Als de eene koe pint (i . a . biest), tilt d'n ander zen staart op") beteekent hier : in de hoogte stuivend.
I

vs. 2219

dan na Trinacria.

Inlichtingen aangaande Vondel's Palamedes .

249

Trinacria, oude naam voor Sicilie.
vs. 2224 .

Dan tweemaal daar Aeool sijn' setel heeft gesticht .

Aeool = Aeolus, de god van stormen en winden, die
heeft gesticht" op de Aeoliae = de Liparische eilanden .
vs. 2226 .

syn Betel

Dan weer naar Antiphaed

Antiphates was koning der Laestrygones, op Sicilie.
vs. 2309.

Of treen Caysters boord, die wit
Van langgehalsde swaenen sit .

Cayatera is drie-lettergrepig .
vs. 2299.

Dat maegdelycke pruycken
In groene olyven duycken .

d. w . z. dat de hoofden der maagden zich tooien met olijfkransen ."
Pallas Athena was de beschermvrouwe van den olijfboom.
vs. 2301 .

En 't haer met silver niet vertuyt
Nocht paerlesnoer, maer als een bruyt,
Den witten hale bekleede,
En deck' na d'oude sede .

Ter sere van Pallas Athena, die altijd afgebeeld wordt met afhangeude
vlecht, moesten de meisjes bet haar niet opbinden, maar bet, evenals
de godes, onopgesmukt laten hangen .
vs . 2315.

'Tay 't geen verdreven balling
Nocht voeder heeft, nocht stalling
Voor Griecxsche kleppers, en met druk
Vlood herwaerts, om Achilles juck
En heerschappy to schouwen
In veylige landouwen .

Men leze : 'T sy 'tgeen, verdreven balling,
waarin hetgeen = dat yolk, dat, als pron . demonstr. gebruikt is.
De conjectuur van Van Lennep, dat in deze passage van de Armeniers gesproken wordt, is niet zeer waarschijnlijk, omdat deze veel to
ver van bet tooneel van den strijd verwijderd waren . De overige bier
genoemde volken woonden alle om Ilium.
Welk yolk bedoelt de dichter dan ? vs. 2322 . En d' Ilyasche vesten voor
Lyrnes (koor). Lyrne8 : Trojaansche stad' (Van Lennep) ; juister : stad in Mysie,
later verdwenen.
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vs. 2349.

0 dochter van den Dondergod,
Minerve, ghy bewaeckt het Blot
Van uw Godsdienstigh Trojen .
Het Blot is de burcht van Troje : Pergamon. De burchten stonden onder
de bizondere bescherming van de krijgsgodin Minerve = Pallas Athene . vs. 2366 . Voor u klinckt ruyspijp en schalmey .
ruyspijp, bij Kiliaen ook 8ackpijp (tibia utricularis) genoemd, beteekent : doedelzak.
Kampen.
Dr. S. S. HOOOSTBA .

KLEINIGHEDEN.

V.
ER EYEREN IN SLAAN .

Nicolaas Heinsius, de schri,~ ver van De Vermakelyke Avanturier,
houdt nogal van vermakelijke beeldspraak, waarvan wij bier een staaltje
later volgen : „De nieuwsgierigheid en begeerte, die ik had, om de
oorsaak van dese syn uitmuntende blydschap to weten, veroorsaakte,
dat ik in syn wydlopige welsprekendheid en welsprekende wydlopigheid
een paar dousyn eyeren wenschte, om deselve wat korter to maken.
Evenwel geloof ik, dat by 'er nog wel een snees Rhetoricaalsehe figuren
sou in gelspt hebben, eer by tot d' Anatomie ofte d' ontleding van
de zaak gekomen was, indien ik hem niet gebeden had mij dezelve
zeer suceinctelyk to verhalen . Hy was een Man van een al to rypen
oordeel, om niet to bemerken dat zy n eloquentie myn aandagt een
verschrikkelyke muilpeer gegeven had .' (Editie 1756, bl. 340).
Om den eersten volzin good to verstaan, wete men dat 'er eyeren
in slaan in de 17e eeuw een gewone uitdrukking is voor „zich haasten ."
Slaet er wag eyeren in beteekende : haast je wat, maak bet kort. Hier
volgen nog eenige voorbeelden :
Maar waar mag Godefroy blijven? by maakt zijn voorreden bezukt lang .
.7a wel, zoo hij 'er riot wag eyeren in 81aat, zoo word ik wel half bang,
Dat mijn ouden sintenel zijn post zal verlaten, en dat hem den tijd zal vervelen .
Van Paffenrode, Ged . 1700, bl. 67 .
Slaeter wag eyren in, hoorje? maeket wat kort .
Jan Vos, Kt. v . Oene, 1646, bl. 1 .
Nu 8laat 'er wag eyeren in, en kom voort weer.
A . Alewyn, Philippyn, 1707, bl . 27 .
Hans klopt daer eyeren in, dan valt u segghen kort.
De Bie, Van den Ramp8alighen Minnaer, 1707, blz. 15.
De oorsprong der uitdrukking ligt in 't duister .
Leeuwarden.
K . PoLL.

KLEINE MEE-DELINGEN OVER BOEKWERKEN .

Het Dialect van Elten-Bergh,
door M . BRUIJEL .
Dit proefschrift ward in 't laatst
van April aan de Utrechtse Universiteit verdedigd.
Bij de fonetiese beschrijving van
dit dialekt is het apparaat van
Zwaardemaker (zie T. & L. IX, 74,
v.v.) gebruikt. Dan volgt als H een
geschiedkundig overzicht, als III
woordvorming, en als IV eon
woordenlijst .
Onder de litteratuur mis ik Van
Helten .
Van de stellingen citeer ik hier :
„Bij vaststelleng van de regels
voor orthografie moet geen etymologie toegepast worden . Het eerste werk van een literatuur-historicus moet wezen het
navoelen en het psychologisch ontleden van de to behandelen stof. Dan volge het specifiek historische deel, biografisch, filologisch
onderzoek en een schildering van
de tijdgeest, die het werk zijn
plaats aanwijzen in zijn omgcving
en in de tijd. Wanneer men eene motiveering
voor het samenbrengen van de
zoogenaamde lyrische poezie onder
een groep, hierin zoekt, dat deze

slechts met het gevoel to maken
heeft, of bij uitnemendheid tot
het gevoel spreekt, dan is dit een
bewijsvoering, die niet vol to houden is. Het is evenmin vol to houden
dat de z.g. lyrische poezie de subjectieve poezie bij uitnemendheid
is. De aangenomen indeeling der
poezie in epische, lyrische en dramatische is slechts nit practisch
oogpunt, als gemaakt ter wille van
het overzicht, to rechtvaardigen ."

XII oude Liederen met 5
prentjes versierd door P. H.
van Moerkerken Jr.
Amsterdam, 1900, S . L. van
Looy .
Een klein boekje met twaalf
middeleeuwse liederen, een uitgave
bestemd voor een rustig hoekje
zover mogelik van de studeer-tafel
weg, lets voor 't gedichten lezend
publiek . Geen historiese inleiding,
geen wetenschappelike en verklarende aantekeningen, eenvoudigweg eon verzameling gedichten om
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to worden gelezen als gedichten .
Eigenlik zijn 't liederen, immers
ze werden gezongen maar ze worden
hier gegeven zonder muziek, ale
gedichten . En mooi zijn ze ook
zb1 Negen van de twaalf zijn
van de bekendste middeleeuwse
minnedichten : Heer Halewijn, Het
daget in den Oosten, Ic stont op
hoge bergen, Dat alle bergen goude
waren, Twee conincskinderen enz .
De laatete drie zijn geestelike liederen o . a. 't mooie Ic wil mi gaen
vermeiden . 't Boekje is heel eenvoudig maar net gedrukt, en de
vijf plaatjes, in stijl 't naief-middeleeuwse van de handschrift-prentjes
zoveel mogelik gevolgd en in rode
inkt afgedrukt, voldoen goed .
D.

Roman. in Proza, door Prof.
dr. Jan ten Brink. - In
afleveringen - bij E. J.
Brill Leiden.
Men lette wel : 't geldt hier alleen
de romans in proza. Het plan
van de schrijver is „de geschiedenis
der voornaamste Europese romans
to verhalen, met dit voorbehoud
dat in hoofdzaak van de romans
in proza der Romaanse en Germaanse volken zal worden gesproken ." De vraag komt dadelik
op, of de roman in proza" in de
literatuurgeschiedenis werkelik bestaat ale een afzonderlik kunstprodukt, waarvan men de ontwikkelings geschiedenis kan nagaan ;
of men romans in proza maar zo
mag scheiden van de romans die
rijmen. Niemand zal er aan denken

een afzonderlike geschiedenis to
schrijven van 't drama in proza,
tegenover dat in verzen . Onze
tegenwoordige proza-roman staat
wel zonder metriese en berijmde
mededingster, maar ik geloof niet
dat er door iemand beweerd wordt
dat zij zich ontwikkeld heeft all9n
uit de proza-roman der vroegere
eeuwen . Daar hebben de romans
in verzen evenveel toe bijgedragen.
De schrijver begint dan ook zijn
inleiding met dat bezwaar . „Romans
in verzen en romans in proza zijn
alleen naar den vorm verschillend,"
aldus zegt hij zelf, en even later
volgt ale verklaring waarom hij
toch onderscheid maakt : ,,scheiding
tusschen beiden to maken is alleen
streven naar eenige splitsing der
al to rijke, alto omvangrijke stof ."
Er zou ook weinig bezwaar tegen
bestaan, ale de schrijver zich had
bepaald tot een soort opsomming.
Hij geeft echter veel meer : Mijn
hoofddoel is de wording en de
ontwikkeling van deze kunstwerken
aan to wijzen, en to toonen : hoe
de romans van lateren tijd zich
aansluiten bij die uit vroegere dagen,
hoe in ieder tijdvak bekende motieven op eigenaardige en oorspronkelijke wijze zijn bearbeid." Last
men nu in deze ontwikkelingsgeschiedenis de romans in verzen
(dat is, onder meer, bijna alles
wat de Middeleeuwen aan rowans
hebben opgeleverd) op de achtergrond, dan wordt 't uit den aard
een werk met hiaten .
Maar toch, al to gewichtig mag
dit bezwaar niet gemaakt worden .
Over de romans in verzen is genoeg elders to vinden ; 't is juist
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de roman in proza die in de meeste
litteratuur-geschiedenissen als stiefkind is behandeld naast hear berijmde zuster, en daarom zal dit
werk voor velen zijn een welkome
gids ; 't is een samenvatting van
de invloed die naast andere kunstwerken de vroegere proza-romans
hebben uitgeoefend op wat nu toch
is geworden 't hoofdprodukt van
onze letterkunde, tenminste wat
kwantiteit betreft.
Een korte aanduiding van de
inhoud der tot nu toe verschenen
afleveringen geve een karakterisering van 't werk . De reeks wordt
geopend met de Griekse romans
van do vijf eerste eeuwen na
Christus, zwak near inhoud en
vorm, maar groot in betekenis door
de invloed op de schrijvers der
Middeleeuwen en der 1Gde eeuw
(de geschiedenis van Theagenes
en Chariclea, van Heliodorus) ;
allen sentimentele liefdesgeschiedenissen, zonder psychologiese karakterstudie, waarin langzamerhand
avonturen-verhalen komen door de
scheiding die de gelieven moeten
doormaken vLbr hun eindelike vereniging .
De Latijnse roman volgt, met
allereerst als voorbeeld de „satirae"
van Petronius, de „elegantiae arbiter" van Nero. Geen eroties
element als in de Griekse romans ;
een aaneenschakeling van omzwervingen die tegelijkertijd een voorstelling en bespotting geeft van
't leven van die dagen in ZuidItalie, de eerste roman de moeur8.
En als tweeds voorbeeld de ,,Metamorphoses" van Apuleius, eveneens
een reisverhaal afgewisseld door
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tal van ingelaste vertellingen (o . a .
Amor en Psyche).
De behandeling der Middeleeuwse romans bevat weinig dat
niet in iedere litteratuur geschiedenis to vinden is bij de romans in
verzen . 't Uitvoerigste wordt er
gesproken over de prozaboeken
der Britse romans, en biezondere
aandacht verdient de inhoudsopgave van de prozaroman Kulhwch
en Olwen . Maar van Boccacio,
Chaucer c. s. hoort men niets,
want dat zijn verzen .
Met de „Amadis" romans, de
later-eeuwse verheerliking van de
middeleeuwse ridderdeugden worden
we weer naar het Zuiden gevoerd,
near Spanje, 't land waar de ridders
't langst gebleven waren, en waar
de „Amadis" van Montalvo aanleiding gaf tot een eeuwenlange
teelt van ridder-romans, maar
waar ook in 't begin der 17de eeuw
de bijtende parodie op het dwaze
in die litteratuur verscheen in de
„Don Quixote" van Cervantes .
't Vijfde hoofdstuk behandelt de
herderromans, 't motief van twee
gelieven, nu niet meer rondzwervend en avonturen belevend, maar
dwalend door schilderachtige landschappen, de nauwere aansluiting
van 't verhaal aan de natuur, door
de renaissance overgebracht nit de
Griekse romans (Longus) near
Italie, en vandaar vooral door de
„Libro Arcadio" van Sannazaro
over Europa verbreid .
En dan eindelik de „schelmenromans", ingeleid door de „Lazarillo de Tormes" waarin tegenover
do ideale vlucht van de Amadissen
en 't sentiment van de herders-

254

Kleine mee-delingen over boekwerken .

romans de eenvoudige levensloop
van een bedeljongen gesteld werd,
met al diens handigheden om wat
to eten to krijgen, verhalen die
navolgers vonden vooral in Frankrijk en Nederland .
Zover is de schrijver gekomen
in de vijf verschenen afloveringen
(er worden er tien beloofd) en
blijkens bet plan van uitgave is
hij daar mee ook op de helft van
zijn werk. Hij zal nu nog behandelen : Herolese romans, Robinson en zijn gevolg, romans in
brieven, sentimentele romans, historiese romans, humoristiese romans,
psychologiese romans, en eindelik
realistiese en naturalistiese romans .
't Volgen van vaste motieven
zal in de romans der jongste eeuwen
telkens moeiliker worden . 't Opsporen van de oorsprong en de
verbreiding der motieven geschiedt
trouwens in de reeds verschenen
hoofdstukken meest slechts met
vluchtige aanduidingen . 't Kon
moeilik anders in dit bestek . Want
telkens komt de schrijver daarbij
op 't uitgebreide gebied der folklore .
Er zou nog heel wat meer verteld
kunnen worden over de invloed
der volksvertellingen die Loch eigenlik ook behoren tot de proza-romans,
al bleven ze lang ongeschreven.
D.

Lope de Vegas Dramen aus dem
karolingiechen Sagenkreis, von
ALBERT LUDWIG, - Berlin,
Mayer & Miiller .
Dr. J . Ten Winkel heeft indertijd in zijn „Invloed der Spaanscbe

Letterkunde op de Nederlandsche
in de zeventiende eeuw" eon merkwaardige studie geleverd over de
elementen nit Spaanse werken
overgebracht o .a. op 't Nederlands
toneel, toen hier door Jan Vos, c . s .
een romantiese terugwerking kwam
tegen de klassieke toneelstukken .
't Waren trouwens niet slechts
Spaanse elementen, 't waren
gehele Spaanse stukken die vertaald, hier eon enorm succes hadden. Jonckbloet beeft in zijn
'Letterkunde' eon lijst der hier
opgevoerde vertaalde stukken opgemaakt uit de gegevens van dr .
Te Winkel, en daaruit blijkt dat
die stukken, vooral die van de
Vega en Calderon, niet alleen
worden opgevoerd, maar tal van
herdrukken beleefden, sommigen
zes, anderen negen, enkele zelfs
tot elf en dertien herdrukken toe .
Alle reden dus om eon verzameling
gegevens over Spaanse toneelwerken en vooral over die van
de Spaanse Shakespeare, Lope de
Vega, welkom to heten.
't Bovenstaande work is eon bijdrage tot de „Spezialforschung"
over de Vega. Bij iemand die
zo'n ontzaglike massa toneelwerken
geschreven heeft als de Vega (dr .
Van Vloten noemt 't aantal 1500)
is eon studio van onderdelen alleszins begrijpelik . De hier behandelde rubriek bestaat uit eon zevental stukken, waarin onderwerpen
uit de Karel-sagen gedramatiseerd
zijn . Maar van de verhalen der
chansons de geste is bij de Vega
weinig moor overgebleven dan de
ruwe omtrekken, bij de meesten
zelfs niet veel meer dan de namen,
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en bovendien is de Middeleeuwse
geest geheel verdwenen. Daarentegen is er veel in to vinden van
't moie van de Vega's kunat en
van zijn persoonlike dramatiseringsgave, zo sterk afwijkend van de
trant der ouden, die toen overal
(behalve in Engeland) werd nagevolgd .
D.

Over lichamelijke straffen, de
baldadigheid der Jeugd en
de rechtspositie der Onderwijzers, door J.W . GERHARD .
(Amst. Prijs 20 cent) .
In daze brochure wordt op heldere wijze betoogd, dat er gevallen
zijn, waarin een lichamelike tuchtiging, door een bezadigd, vaderlik onderwijzer (L. 0.) op zijn
leerling toegepast, niet alleen gerechtvaardigd, maar wenselik en
nodig kan wezen.
Ik geloof niet dat tegen deze
stelling deugdelike argumenten zijn
nan to voeren .
Maar - is de kwestie daarmee
opgelost ?
In grote gemeenten zijn er na-
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tuurlik altijd onderwijzers, die
jong, prikkelbaar, driftig zijn, en
in zelfbeheersing het boogste niet
hebben bereikt.
En nu ligt m. L de moeilikheid
hier : men most of lichamelike
tuchtiging in het algemeen verbieden - wat somtijds leidt tot
moeielikheden, en nadelig kan zijn
zowel voor de orde als voor bet
kind . Of men moat bet slaan in
biezondere (zeer moeilik to omschrijven 1) gevallen goedkeuren en
er op voorbereid wezen dat nu
en dan van dat tuchtmiddel misbruik zal worden gemaakt.
Nu is voor (en tegen) het een
misschien evenveel to zeggen als
voor (en tegen) bet ander . Persoonlik voel ik er iets voor, niet
elke lichamelike tuchtiging to verbieden (tegen mishandeling dient
natuurlik met ijver en strengheid
gewaakt) .
Maar ik vind het jammer, dat
de heer Gerhard in zijn zeer lezenswaardige brochure alleen op de
voordeten van lichamelike straf hat
licht heeft doen vallen, en de bezwaren, ontegenzeggelik aan de
toepassing van zo'n straf verbonden,
geheel in de schaduw last.
R. A. K.
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VONDEL-STUDIEEN.

V.
DE IMMANENTE LIEFDE.

Er zijn to alien tijde gelovigen geweest, die God hebben willen
zoeken door in to leven in Z'n eigenschappen . Van die Goddelike
eigenschappen word 'et hoogst gesteld de Liefde, zo belangeloos
groot, dat ze van 't mensdom geen voedsel uit wederliefde behoefde,
maar nit 'n onuitputtelike bron met onverminderde kracht steeds
voortging, 'et afdwalende en verharde aards geslacht to vertederen
en op to richten ; en daarom streefden dan ook Z'n trouwste
navolgers, door Z'n zelfverlochening in de Menswording geprikkeld,
op hunne wijze eveneens to verlochenen wat hen 't meest aan de
aarde bond, wat hun ogen begeerden en waarnaar hun handen zich
strekten, wat hun behoeften vroegen en wat hun lusten verlangden .
Zo trachtten zij, waar God zich-zelf in de Zoon had gegeven, zij
66k zich zelf to geven in eigen doding, met Abraham beseffende,
dat de kroon van 't kindschap Gods eerst to behalen zou zijn met
de volledige afstand van hun vlees en hun bloed. Doch mensen
zijn geen geesten, en terwijl 'et boven-menselik gedacht Iedeaal
't heelal met liefde vermocht to doortintelen, moesten de aan de
aarde gebonden schepselen hun kracht en ijver sterken in de stoot
waarmee ze de wereld verstieten, en konden ze, waar de Christenleer 'n allesomvattende mensenliefde vroeg, met hun lager aanleg
niet vermijden dat hun begeerte naar God de trilling liet voelen
van hun wereldhaat en hun zonde-angst . Aldus hebben zij die
't zwaarste om de eenheid hebben gestreden, ook 't sterkste van
hun wezen de tweeheid gevoeld . Niet, 'et evenwicht brengen, deed
'et Christendom : 't verbarg wel de beloofde harmonie, maar - slechts
voor worstelaars. Onophoudelik bazuinde en maande in hun oren
't Evangelie : ,Zoek bovenal de Liefdel" en ten slotte onmachtig
de harmonie in hen-zelf en met hun omgeving to kunnen vinden,
sloegen ze van mystieken om in symbolisten en legden ze er zich
op toe de harmonie van 'et Goddelike op to sporen in z'n afspiegelingen verborgen in de gevoelens en de daden der mensenwereld .
Zo de Godsliefde opoffering en prijsgeving was, zou dan onder de
T.& L. XI.
18
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mensen, die toch 'et Godsbeeld droegen, er geen liefde zijn, die in
kracht en in tederheid, in zinrijkheid en in onuitblusbaarheid 'et
meest de hoogste Bron nabij kwam? Zou 'et onderpand dat God
in 't bloed van Christus tot 'n eeuwige verbintenis had gegeven,
niet to benaderen zijn met 'et woord van gelofte dat de bruid en
de bruigom onderling samensnoerde? De Schriften zouden 'et uitwijzen . Reeds hoorde men 't verbond tussen God en de Wereld,
dat 'n zichtbare gestalte had gevonden in Christus en z'n Kerk,
door Davids profetiese geest voorspeld . Het Lied der Liefde')
bezingt de aanstaande Koning, - zoals de volkverwachting der
Joden zich de van Jahwe gezondene dacht, - als de bruidegom,
vol heerlikheid en majesteit, 'et zwaard omgord, de rechtvaardige
schepter zwaaiend op de eeuwige troon, tot roem van de volken
en tot heerschappij van de geslachten ; de bruid daarentegen, in
haar schoonheid en pracht, inwendig heerlik van geest, de aangebedene van rijken en steden, wordt beschreven als buigende voor
's bruidegoms stoel ; beiden, leerde de oud-Christelike symboliek,
hielden ale bruidspaar 'et Godegeheim verborgen, dat zich later
zou openbaren in de verbintenis tussen God en de mensen . Salomo's
beurtzang 2 ) gaf mede klem aan deze verklaring : de verliefde jongeling maalt er de heerlikheid of van z'n bruid, terwijl Sulamith
op haar beurt de voortreffelikheid van geest van haar geliefde
verheft. Aan de allegorie kwam de typiek to hulp . Adam, de
eerste man, en gekneed nit 'n toenmaals noch onbesmette en
noch niet door de zondeval verontreinigde aarde, had Christus
voorspeld, geboren nit de reine en intakt gebleven Moedermaagd ;
Eva daarentegen typeerde de Kerk, omdat volgens 'et Godswoord,
'et zaad van de slang vermorzeld zou worden door 't zaad van
de vrouw, wat wel niet anders kon worden verklaard, dan dat
'et rijk der demonen zou worden vernietigd door de nit Eva
voortgesproten mensengeslachten,
in ene gemeente verenigd,
en tot ene Moeder to brengen. Waar op die voet het huwelik
tussen man en vrouw in 't Oude Verbond op Gods Zoon en z'n
Christelike Bruid werd herleid, moest waar 't pas gaf, de lieteratuur
van 't Nieuwe Verbond, die zich rechtstreeks net Christus bezig
hield, zoveel to meer wijzen op de zichtbare of onzichtbare Kerk ;
en verklaarbaar is 'et due, dat in de parabel van 'et bruilofstkleed 3)
de gasten die tot de bruiloft, d . i. 'et koninkrijk der hemelen
worden uitgenodigd, maar in gering getale worden uitverkoren,
de rechtvaardigen zijn die tot de Christelike gemeenschap worden
toegelaten, terwijl de afgewezcnen degene zijn die ter hello worden
uitgeworpen. Maar vooral vestigde zich de aandacht op Jezue'
') Pa . 45 .

') Hooglied I-III.

') Matth . XXII .
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wonderdaad op de bruiloft to Kana. Want dat de Heiland daar
door z'n verschijning, en door z'n bekende omschepping van water
in wijn zelf tot de vermeerdering van de feestvreugde had bijgedragen, kon niet anders opgevat worden, dacht men, dan dat
Christus door z'n zinnebeeldige handeling, die toch z'n Verlosserschap en z'n dood aan 't Kruishout voorspelde, z'n zegel en z'n
wijding had willen geven aan 'n van ouds gebruikelike instelling,
die door God zelf bij de wereldschepping was ingezet .
Nu laat 'et zich horen, dat hoe meer iemands Christelike natuur
asceties voelde, hij des to meer geneigd was in 't huwelik 'n mystieke
verbloeming to zien, en zich ook in die mate gedrongen gevoelde,
om zelf in 'n innige verbinding met de Godheid to treden, of als
geestdriftig zanger 'et bruidschap van de Kerk ale 't ware huwelik
to bezingen . Daze mystiese opvatting nu, gold zowel de Protestanten als de Katholieken ; zowel de Onroomsen als de Roomsen
zagen in de mensheid de zichtbare of onzichtbare Kerk, die haar
hoofd had gevonden in de Verlosser der wereld . In de praktijk
kon men uiteraard verschillende wegen inslaan . De Katholiek kon,
als van 't hemelse huwelik sprake was, God alleen en voor alles
stellen, de kloostergelofte roemen en de Christelike bruid in Sint
Agnes bezingen. De Protestant daarentegen, die van heiligenverering niets wou weten, veel minder zelf in 't klooster zou gaan,
wilde, dat de verbintenis van Christus en z'n Kerk voor de praktijk
van 't leven 'n weliswaar door Godvrezendheid gekuist en geheiligd,
maar dan toch in elk geval 'n zuiver-menselik geleid huweliksleven
zou bedoelen, en dat die verbintenis zo ze voor de menselike wandel
'n geesteliker verklaring vroeg, dan toch - geheel buiten de vraag
van 't geoorloofde van een echtvereniging om, - niets anders dan
de trouwe dienst van God boven 't boeleren met do wereld wou
prijzen . Beide opvattingen, - de werkheiligheid der Roomsen en
de geestelike betrachting der anderen, - vonden beide hun steun
in de Bijbel : bij de een ale bij de ander kon 'et sterk-zinnelike
Hooglied door 'n etreng-zedelike interpretasie omslaan in 'n hymne
op de trouw aan de zelfopofferende Christus .
Doch, zou de strenge Katholiek van mensen heiligen willen
maken, de echte Protestant wou de mensen niet als heiligen, maar
ale mensen zien . Tegenover 't gebod van de eerste : trek op aarde
de mensheid nit en toon uw godheid, - zou de laatste stellen
go zult op aarde de Godheid dienen in 't kleed van uw mensheid .
Beide uitersten ontmoetten elkaar in de vraag, of 'et aardse leven, in gunstigen zin - zinnelik en burgerlik gesleten, voor 't oog van
God betekenis had, een vraag die diep ingrijpt in de wereldbeschouwing bij de verschillende religies . Bij iemand als Vonael . -
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die zoals we weten in 't kerkelike enige fazen heeft doorlopen, zou de verklaring van z'n blik op deze gewichtige zaak, enige
moeielikheid kunnen opleveren . Als Mennoniet toont zich z'n
jonge wereld zeer begrensd, en voert hij, in eschatologiese onderschatting van de buitenwereld, al de verschijnselen van 'et leven
symbolies op de Verzoeningsleer terug . Spieghels krachtig merg
ontpopt hem en opent z'n blik voor 't universalisme . Voor 't gevaar dat dit universalisme in de Katholieke sfeer verfijnt tot 'n
spiritualisties opgaan in z'n vroeger mysticisms, waakt z'n Bijbel,
die hem telkens op de brede basis van de Oud-testamentiese mensenwereld terugvoert ; voor to storks ascetiese neigingen waakt z'n
sensualisties temperament . Rustig realist, als de Calvinist, is hij
niet ; hij wandelt als Adam in 't Paradijs, ziet nooit de natuur dan
in weelde, en schiet vonken bij 't blaken der zon . Trouwens, als
zoon van de Kerk werden hem geen ascetiese sympathieen gevergd .
Steeds was in de boezem van de Kerk de vraag opgeworpen geworden, of de eis van 'n godzalig leven juist de plicht van hec
coelibaat in zich moest sluiten . Beweerde men reeds in de M .E .
niet, dat 'et aantal kloosters en monniken volstrekt geen maatstaf
was voor de heiligheid van de wereld ; en oordeelden onze volksschrijvers erkennende dat 'et slechts weinige heiligen gegeven was
'n leven in volmaaktheid to leiden, het dan ook niet met 'n beroep op de oude zeden en de goddelike geboden, voor veel beter,
in 'n kuis huweliksleven Gods dienat to onderhouden, dan in 'n
klooster 'n vrij onnut en veelal ledig leven door to brengen? Zelfs
preciseerde de twijfel de vraag, - en dit was in 'n uitsluitend
Katholieke wereld van betekenis, - of de onthouding van het
geoorloofde genot Gods welgevallig kon zijn . De Kerk toch kon
niet buiten de praktijk van 't leven : de kosmologie leraarde dat
de mensengeslachten de engelenkoren moesten vullen ; een gewichtig
argument vooral tegen de voorstanders van de ascetiese opvatting
was het in Genesis uitgesproken woord tot Adam en Eva : ,Weest
vruchtbaar en vermenigvuldigt ul" terwijl de latere lieteratuur, in
'et anti-klerikale zog van de Renaissance getrokken, met haar
ruimere en dichterliker blik op 'et natuurleven allerlei analogieen
nit de dierenwereld en de kosmiese verschijnselen wist aan to
voeren, ore aan to tonen, dat heel 'et om ons ontwikkelende levee
getuigdu van onderlinge verbinding en harmoniese samenwerking
tot instandhouding van 'et Heelal, en dat hemel en aarde, zoals
reeds „de ouden en wijzen" hadden verkondigd, door en met 'n
levenwekkende en vruchtbaarmakende ,geest" was bezield . We
behoeven er zeker niet bij to voegen, dat bij orthodoxe naturen
als Vondel dit argument zich assimileren moest met wat we hierboven npmerkten, n .l . dat 'et huweliksleven onder de hoods stond
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van dezelfde Christus, wiens navolging, onder 't volkomen verzaken van de wereld, elders in ascetiese gemoedstemmingen was
gepredikt. Jezus was nu eenmaal to Kana geweest ; hij had door
z'n tegenwoordigheid aan 'n hoogtijd z'n goedkeuring verleend en
er z'n bescherming aan toegezegd ; wat meer was, hij had aan 'et
guile wijnonthaal 't heilig geheim van z'n zending verbonden, en
het kostelike vreugdverwekkende druivenbloed had de blijdschap
voorspeld, die de gave in Christus aan alle volken bereiden zou .
Vondel toont zich in de gedichten van z'n eerste tijd, een jonkman van 'n mystieke aanleg en 'n streng-pietistiese levensopvatting ;
de kring der Kameristen, waarin hij getrokken werd, was met z'n
humanistiese tendenz, z 'n nasionale ernst en zin van deugd, hem
'n steun in z'n strengheid van opvatting en voedde z'n rigorisme
door de studio der Stoa en die der griekse wijzen, wier leer men
als zeer nabij de leer van Jezus verklaarde . Zo assimileerde zich
de in Bijbelstof doorknede en met Bijbelse moraal vervulde dichter,
de door Spiegels studie halfgekerstende en geadelde brede Oudheid
met z'n diepaangelegd menskundig drama en z'n zinrijke mythologie. Due werd al wat de Renaissance aan nieuwe motieven
binnen z'n Bijbel-wereld had gebracht, omvat door de eeuwige
God en z'n gekruisigde Zoon, en al wat men bij de eerste oogopslag ale to werelds en to onchristelik zou brandmerken, middellik
of onmiddellik binnen de lijn van z'n wereldbeschouwing genaast .
Z'n grenzen kent men nu . Boven alles stond to verheerliken de
door God geheiligde en door Christus gewijde liefde die de man
met de vrouw verbindt om telgen to winnen die de mensheid tot
roem en eer van God in wezen houden. Dit nu eenmaal vaststaande, dat twee mensen bij Hemelse instelling zich in zedige
eerbaarheid in gemeenschap mogen verenigen, en duo de kuisheid
en de innigheid van de echte liefde de grondslag van de verbintenis
is, zo staat er ook niets meer in de weg, om over 'et huwelik
de volle zon van 's levens werkelikheid to laten schijnen, en
door de geoorloofde driften de krachtige adem van de onbelemmerde
natuur to laten waaien, om zodoende de weelden van 't liefdegenot
in hun donzige overvolheid in geestdriftvolle dythiramben to
kunnen bezingen. Tussen deze uitersten nu, - de geestelike
hymns op Christus en 'et dartele lustlied op de bruiloftsnacht,
beweegt zich Vondels minne-poezie . Evenwel, 't verband en de
samenhang blijft zichthaar ; ook daar waar de wellust van het
somaties schoon, voor de dronken zinnen met voordacht ontdekt,
de voile brand in 't gemoed steekt, en in 't slaapsalet de hand
naar de half-doorzichtige sluier doet grijpen die de schaamte zich
noch omhuld houdt, - ook daar houden de goden de wacht : bet
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beleid berust bij de Liefde, en 't is veelal haar schim die de toon
en de maat aangeeft, en onder 'n bewonderenswaardig orkestmuziek
'et bruidspaar naar de spits van hun hoogtijd drijft . Zo blijft de
dartele taal aan 't koord van de t r o u w gebonden ; 'et onstuimig
omwoelde bed is 'et e c h t bed ; en terwijl aan de oppervlakte de
geilheid borrelt en uitspat, voelt men op de bodem de koelte
van 'n streng-christelike ethiek . Wat 'et Vondel, - en niet alleen
Vondel, maar ook Hooft en wellicht moet iemand ale Breerb er
in 66n adem bij genoemd worden, - moet hebben gekost, om
van hun ethiese princiepes uit op zuiver menselik terrein de
snaren to spannen en de keel to stemmen voor iets wat op 't 6ne
ogenblik bij God en de mensen verboden drift beet en kort daarna
'n gunst en 'n roeping, - blijkt wel 'et meest hieruit, dat zij in hun
eerste gedichten van deze aard telkens 'n pleidooi beginnen, dat
de liefde waar ze mee voor den dag komen, niet is de wulpsheid
en de Venusdienst, maar dat zij de kuise en trouwe liefde ale de
grondslag van 't huweliksleven zullen bezingen . Hooft heeft in
't eerste bedrijf van z'n Granida dan ook 'n dramatics opgezette
uiteenlegging gegeven van de triomf van de „ware Liefde" boven
de wufte geslachtsdrift van de ,geile Min" . Venus is dan ook de
rechte niet ; van Cupido was gezegd dat Jupiter hem uit de hemel
geworpen had, ale 'n verderfelike Luciferist, die de harten der
goden belaagde en in de hemel de tweedracht bracht ;') kortom de
zuivere Liefde won niets met Venus en haar zoon to maken hebben, 2)
en liet zich mystics of wel ascetics herleiden op Christus, of wel,
men raadpleegde vlijtig, omdat de Renaissance-rethoriek niet buiten
de Olympus kon, de ethiese zijde van de Griekee mythologie, en
schiep zich tegenover de wufte en wulpse godin van Paphos, die
dan de schendster van de huwelikatrouw zou zijn,- een beschermster
van 'et echtelik leven in Juno pronuba, en voor de kuisheid die
zich van de gemeenschap onthield, raadgeefsters in Diana en
Vesta. Vandaar dat in de strijdtussen,,Geilheid"en,,Kuisheid,'de maagd of de nimf -men lette b .v. op Dorilea in de Granida, 'n jageres is, en in Vondels Leeuwendalers, waar de dialoog van
de ecloge op Hageroos ontoegankelikheid rust, alweer de jonkvrouw in Diana's dienst staat . ') Ook in de bruiloftszangen van
Vondel speelt de kuisheid haar rot : ze tracht dan de maagd buiten
') Den Gulden Winckel III met verwijzing naar Jesaja XIII (zie
't bijschriftl). Verg. de Dedicatie aen de Jonc-vrouwen van Vrieslandt ende Overijssel (Unger, 1605-1616).
') Zie vooral De Bruiloft van den heere J. J. Hinlopen en jonkvrouw Sara de Wael, (bij Unger, 1618-1620) .
') Zie Den Gulden Winckel XII, en voor de ascetiese bijgedachte, XV .
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'et bereik van de Liefde to trekken, waarop dan de geprikkelde
Liefde rusteloos ijvert om de maagd tot haar dienst to dwingen :
iets wat aan 't lied de nodige spanning moot geven, en door 'et
tweestrijdige van de inhoud, veelal ook invloed heeft op de dialogiserende vorm. Op dit gegeven theme bestaan van de dichter 'n
aantal variaties . Opmerkelik is, door de vernuftige vinding, de
passende symboliek en de bewegelikheid in de voorstelling de
hulde aan de dames B a e c k van Beverwijk, welke dames - altans
Katharina die eerst op 38 jarige leeftijd huwde - tamelik lang
jonge vrijsters zijn gebleven . Vondel kende de famielie good,
eensdeels omdat hij er tijdens de huiszoekingen in de Palamedeszaak geschuild bad, anderdeels omdat de Baecks geparenteerd
waren aan de Hooft's . De beide meisjes nu worden voorgesteld')
'n burcht - die der kuisheid - to bewonen, om welker wit-albasten
vesten 'n driedubbele gracht is geleid, en waar in 'n kapel, dag
en nacht door 't maagdelik was verlicht, 'n rei van jonkvrouwen
zich met tang en snarenspel vermeien ; haar kunstrijke handen
hebben de panelen en tapijten bemaald met passend schilder- en
borduurwerk, voorstellende die taferelen nit de Oudheid welke 'n
zuivere en kuise wandel voor do ogen van 't nageslacht zullen
verheffen : de schaamtevol schreiende Suzanna, door twee grijsaards
beloerd, worstelende om 'et pand van haar eer en haar trouw voor
haar bruidegom to bewaren ; Jozef die bij 't aanschouwen van de
opengerukte weelderige boezem van Potifars huisvrouw huiverend
haar rustbed ontvlucht ; de geschonden Lucretia, zich zelve dodende,
opdat haar blood van haar reinheid getuige ; Dafne, die zich ale
laurier aan Apollo's omhelzingen onttrekt. Van die kuisheidsburcht nu hoort to Paphos de in haar eer getaste Venus, en zij
maakt zich met de verechillende wapens van haar talrijk leger,
waarover Cupido als maarschalk gebiedt, op naar De Wijk, om
ook daar haar gezag to laten gelden . De belegerde Kuisheid roept
nu Dianira en Katharina Baeck op om Venus om 'n mondgesprek
to verzoeken en tussen haar en de Paphiese de strijd to laten beslissen. Venus verliest de mood en laat de handschoen vallen ; maar
Cupido raapt hem op en neemt de uitdaging aan . Daar rijdt de
blanke Kuisheid de schitterende burcht uit, zittende op haar witte
telganger ; nageoogd door tal van ,blanke nonnen" die de ramen
van de sterkte vullen ; van de andere leant nadert de strijdwagen
van Venus, door Cupido gemend . Bij de ontmoeting van de
strijdenden weet Venus Kuisheids opperkleed to scheuren ; maar
') Strijd of kamp tuaschen Kuysheid en Geylheid . Gehey
Catharina ende Dianira Baeck . Bij Unger
light aen
(1621-1625).
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op haar beurt wordt de Cypriese vorstin in 't hart gewond. Nu
wil Cupido wenden ; maar de Kuisheid grijpt hem, tilt hem uit
z'n kar en werpt hem 'n eind weg in 't zand . De armee van
Venus vlucht. Ook Cupido weet zich to redden, maar voortaan
hinkt z'n voet. De Kuisheid daarentegen keert in triomf naar
haar vesten terug en wordt door haar priesteressen met de lauweren
des roems bekranst.
Cupido tegenover Christus ; Cupido vluchtende voor de eerbare
Kuisheid ; - wel mochten we tot troost voor do trouwlustigen,
opmerken dat hier van de uitersten er een ligt . Zo aanstonds
wordt 'et zelfde verjaagde manneke, zonderdat er wuftheid of
wulpsheid bij bevonden wordt, door de nu onverdachte Liefde er
op uitgestuurd om voor de smachtende aanbidders de maagdelike
harten to ontvonken, en maakt ondanks z'n kreupele voet, als
van ouds z'n gewone kapriolen . 1) In 't algemeen kwetst hij,
volgens de gebruikelike rethoriek, met 'n pijl, maar kiest soms
ook, - zoals bij Cornelia Hooft, op wie David Leeuw z'n zinnen
moet zetten, - om to zekerder van z'n liefdeschichten to zijn,
als punt van uitgang de ogen van 'n maagd . 2) Wat noch sterker
wijst op de karakterloze vervloeiing van de kuisheids- en huweliksmotieven , - 'n karakterloosheid die voortvloeide nit 'et formalisties
wezen van 'n half-verrenaissanste lieteratuur, - is wel dit, dat
op z'n beurt niet Cupido, maar wel de kuise Christelike
g 1 o e d in Cornelia's ogen 'et ,vroom gemoed" van Pieter Willems
Hooft heeft ontstoken, 3) die nu met alle middelen der argumentering 'et hart kasteel van haar kuisheid bestormt, totdat ze
wanneer 'et door 'et granaatvuur van z'n ijver bres geschoten is, zich
onder z'n heerschappij komt stellen Doch ook daar waar Cupido
optreedt, geeft Vondel allerlei modulasies op de aard van z'n
koppelende diensten . Opmerkelik alweer is in dit opzicht de
Bruiloftszang, - zeker wel de schoonste die er ooit door onze dichters
geschreven is, - bij gelegenheid van 't huwelik van onze Pieter
Cornsz. Hooft met Helleonora Hellemans. In dit noch al breed
behandeld tafelspel halen Venus en de Poezie de diensten op van
de Drost, waarmee hij beide ,godinnen" verplicht heeft ; en daarom
') Feitelik is dit gehele eerste b u n d e l t j e (Unger 1605-1616) een
sprekend bewijs hoe 'n opkomend dichter destijds onmiddelik in de Renaissance-rethoriek kon vervallen .
') De Leeuw son Bandt voor David Leeuw en Cornelia
H o o f t . U n g e r, (1648-1651). Vgl . ook U n g e r (1652-1653) .
') Trouringk van Pieter Willemez Hooft en Cornelia de
V r i e s (U n g e r, 1630-1636) .
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moot nu bij de feestgelegenheid van dit huwelik, Cupido 'et bruiloftslied opzeggen als 'n soort proefles om to tonen wat hij bij
Hooft, de meester in dit genre, geleerd heeft . Cupido kwijt zich
volgens de jury, uitnemend van z'n taak ; als hij klaar is, wordt
hem de lauwerkrans uitgereikt . Zoals gezegd is, zijn er de rollen
verdeeld, maar de verzen van Cupido - 'n goeie honderd strofen en de daarop volgende zang der Charieten steken in weelderigheid
de hele rij van dartele lustige liederen van z'n overige minnepoezie
near de kroon . Cupido's gouden wagen vliegt door 't luchtruim
regelrecht near Venus' liefdepaleis ; maar niet alleen leidt de
wagenmenner de koers, hij richt ook Heleonora's zinnen op het
naderend feest van de dagen van 't zwijmelend geluk . ,Daar is,"
leidt Cupido in, „van 't wachtende bruiloftsbed de tijk van wel,,lust geweven ; 't gekoos strekt tot dons ; van schaamte en lust is
,,'t weefsel der dekens
" Dan bloost de bruid . - ,Daar in
,,de hemelse oorden", roemt verder de liefde god, ,weeft Hooft z'n
,,rijk ontplooide geest uw lof door z'n loflied op Venus ; en boven
,,de goddelike schoonheid zal uw menselike schoonheid door de
,,hemellingen aangebeden worden . Dan, Venus zal zich niet belgen,
„als de Drost uw ogen roemt, uw schoonheid viert, uw rode
„lippen nadert en kust
Noch groter zaligbeden wachten .
Reeds klimt de wagen tot de derde hemelkreits . Ze naderen . . . .
Aanstonds, voorspelt de Minnegod, Na dat de wolcken sijn verstoven voor mijn' wielen,
Hy met den vinger u die suyvre jonffersielen
Sal toonen in 't gestarnt, bij Goon geplaatst omhoogh,
Doen d' allergrootste selfe, verelingert op het minnen,
Haer salighden, in spijt der pruylende Godinnen ;
Terwijl genaecken wij den moederlijcken boogh.
De wackere uuren, mijn' vrou moedere kamenieren
En deurbewaerderesen, de poorten, die 'er gieren
Van louter goud, terstont one sullen open doen .
Ick sat u setten, met het glippen myner reden,
Deer 't bruyloftbbdde duyckt in frissche myrtebladen,
En avondetarrigh licht siet schitteren door 't groen .
Hier sultghe salighl}jck en heughelijck versaemen,
En geest en godlijckheen elckanders siel toeskmen ;
Voltoyende uwe Min, gelijck uw minnaers dicht .
Ick salse aI soetelijck aenprickelen met rymen,
En huwen son uw spel aldus den hylicxhymen ;
Weer toe my 's meesters vlyt door leering heeft verplicht .
Stroopt nu 't gemoed van sorg voor steden en kasteelen,
En treckt omhelsen aen, liefkoosery en streelen,
En kussen, jock, en lacb, ja Venus gansch en gaer,
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Die ware door uw' siel en sinnen, lijf en laden,
En propp' gevoelen en verstand met saligheden ;
Bekoorsters dickwils van den grooten donderaer .
Achl waerom deckt natuur d' aenlockelijcke naecktheyd
Der schoonheyd, en 't gebruyck dor opperste volmaecktheyd
Boo schuw met schemerschaedwe, en sluyerpaers en wit?
Is 't niet om 't hart to meer to noopen met verlangen?
En Mine verbeeldingen meer krachts to doen ontfangen,
Wanneer haer' vlamme weyd van 'teen tot 't ander lit?
Die selleve natuur schiep daerom de gepeynsen
Der vrouwen weygerlijck, en gaf haer 't geestigh veynsen
En 't marren in 't geheymst des boesems met voordacht,
En winterkou en koelte, en traegheyd tot ontfarmen ;
Om, met een heetren toght, gelieven in liefs armen
Te werpen, tot meer heyls voor 't menschelijck geslaght .
Hot hart der Bruyd, duo Lang tot kilkristal gevrosen,
Ontlaet nu : 't aenschijn daeght, en meDgelt ryp met roosen :
En 't sneeu der blancke borst door gloed aen 't smelten raeckt,
Midts Bruygoms oogen op haer' staerende oogen mickon,
Die nyt robijnen kop des monds, om niet to ticken
Van brand, verquicking eyscht, ear hem de dood genaeckt.
Ghy vraeght : wat voor een dood? de dood der leckernyen,
Die op een' oogenblick de tweelingsielen lyen,
Wanner ick 's levens vrucht op haere snackjes ent ;
Een' vrucht, die waerdigh sy om Venus oegst to cieren,
Waerin men ommetreck en sweemseel in siet swieren
Der teeldren ; na dat Min hun diep was ingeprent.
Die vrucht, beloof ick, sal, op 't hooge slot to Muyden,
Uw bruyloftsegen syn ; en stieren land en luyden
Na vaderlijck bericht, wan 't graf uwe asschen dooft :
En 't volck noch lang in rou, na 'et volgen van uw doodbaer,
Sal wysen : dat 'a de neef van then oprechten grootvatr,
Hot kroost van Leonoor, en 't rijck gelauwert Hoofd . ')

Boven 't teleogies bloemen-ontleden, bij 't wijsheidsprijzen van
God, dunkt ons de scbaterschreeuw waarmee we tuimeldronken
'n in voile Meizon pralende bloemenwei to omvatten pogen
Ook pier in Vondels bloemengaarde, prijkt ongeplukt, de bloem
'et schoonst, en zwijgend, treft ons 'et meest de klankmuziek van
't wegklinkend strijkorkest.
Niettemin kunnen we er niet van
') Bruyloftbed van den E . Hears P. C. Hooft ende do Edele
Joffre . Helionora Hellemans (Unger, 1626-1629) .
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scheiden zonder onze eeuw voor 'n proof to stellen . Waagt haar
realisme, zo ze 't teelgenot alleen om 't genot wil beschrijven, de
kamp met deze Vondel? Want zie, niet alleen de kunst van
't talent is 't, wat aan deze poezie zulk 'n hoge adel geeft . Ook de
kultuur van de tijd, gaf er en wijding aan . Over dit ,Bruyloftbed"
reiken elkaar 'et voorgeslacht en 'et nakroost de hand . Geen lust
is laag ale aan de ene kant de achting voor 't vrouwengenie en de
eerbied voor de vrouwedeugd 'et koord strekt, en anderzijds 't verbond voelbaar is met de eeuwige heilwet, gebiedende dat de paring
!al zijn bm de vrucht, opdat 'et sterfelik geslacht eeuwig zal leven
in z'n kroost
Kringelt niet ook uit doze vlam de wierook der
pieteit omhoog naar 't Goddelik licht?
Terwijl alzo onder de al of niet uitgedrukte Goddelike immanantie, vrouw Venus 'et paren en baren beleidt, en de heiligheid
van de huwelikswet de wellustige geesten en lichamen doorlicht,
wentelt de menselike natuur onbeschroomd zich in 't voile genot
van de vleeselike geneugten . Geloof dan ook niet dat Vondel er
doekjes om windt ale hij 'et nodig vindt to zeggen dat er hoogstene 'n jaar, maar dan allerliefst 40 weken, dienen to verlopen tot de
gewenste dag waarop 'n evenbeeld van de ouders de wereld laat weten
dat ook in 't vervolg de huwelikszaken op dezelfde minnevoet zullen
worden voortgezet . Hier meg geen tijd verloren gaan. Daarom krijgen
dan ook de jonggehuwden, die hun bests jaren in 'n celibaat-leven
verzuimden, de dringende raad om hun renteloos bestaan met 'n
verhoogde productie to boeten . Ale dokter Johan Blaeu, de geleerde
eigenaar van de beroemde drukkerij, op zekeren avond door z'n
kijker de hemel beschouwt, maakt Venus ale hij haar in 't viezier
krijgt, van de gelegenheid gebruik, hem eens flink to kapittelen,
en hem aan to sporen niet langer ale Atlas do wereld op z'n
schouders to laden of ale Herkules deed, hem of to lopen, maar
eens naar Gouda to gaan kijken bij Geertrui Vermeul : niet nodig toch
is 't langer sterren to zien of boeken to drukken ; - Blaeu gaat, en
vindt gelegenheid zich een kroost van zes kinderen to scheppen . 1)
Tot 'n veelzijdiger vruchtbaarheid wordt ook uitgenoodigd Matthaeus
Vossius, de historieschrijver van de Staten van Holland en Zeeland ;
'n man die zoveel oorlogen boekt, moot volgens Vondel, toch ook
eens naar vrede verlangen, en op Venus' wens, - tot stille voldoening van Gerard Vossius, die begerig naar kleinkinderen verlangt, - verenigt Matthaeus zich met jonkvrouw Johanna van Veen .')
') Fackel van Dr. Joan Blaeu en Geertrui Vermeul. (Unger,
1630-1636) .
') Aen Mattheus Vossius op zyn huwelyck met Johanna van
Veen (Unger, 1641-1642) .
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Zo zien do ouden van dagen hun naam en beeltenis schakelen aan
de onsterfelikheid . Herman Gijsberts van de Pol, verstijfd en afgeleefd, zou graag het grijze en moede hoofd neerleggen ; maar de
echt van z'n one zoon blijft kinderloos, en de andere, Jan, denkt
aan geen trouwen ; do Buitenkant waar hij woont, is 'n koue hoek,
waar de zon geen warmte stookt ; en Pol verzucht . Maar die zucht
heeft de Hemel gehoord, en stuurt er de Teelzucht op nit, die
nu ten spoedigste nit de ogen van Duifken van Gerwen 'n pijl op
de 40 jarige vrijer afschiet ; Jan laat de zaken de zaken en denkt
om heel andere dingen . 1 ) Waar zo de hemel meehelpt, is de haven
spoedig hereikt ; Vondels wens komt niet achter : ,Ga, mengel
blood met bloed, en Pollen en van Gerwen. Daer volge, beurt om
beurt, een dochter na eon zoon . . . . I Ick zie den erfgenaem den
kleinen Pol geboren,
Eer negenmaal de maen verwisselt haeren
horen," - en inderdaad, de geschiedenis heeft gewild, niet slechts
dat „de oude Pol" met het verlangde wichtje in de armen heeft
kunnen zeggen : ,Mijn Lang gewenschte neef, Gods wille moet
geschien . Hij hael mij in zijn rust, nu ick u hob gezien"- maar
ook, dat de toenmalige Comissaris van Huwelixe Saken z'n 20 jaar
jonger Duifken een achttal kinderen heeft thuis gebracht .
VI% aar ouden van dagen reeds door hun verzuchtingen 'n hogere
macht tot tussenkomst nopen, daar zal de nalatigheid zoveel to
moor door de stem van afgestorvenen tot plichtsbetrachting worden
gedreven . De 38 jarige Katharina Baeck trouwt dan ook eerst,
als haar gestorven broer Jakob haar komt terecht wijzen ; I) en
Peter van Heimbach neemt eerst Maria van Block, ale de oude
Heimbach zelf versehijnt en z'n zoon op de to lang verzaakte
levensverordeningen wijst 3). Venus slooft zich uit wat ze kan ;
onwilligen en bloohartigen beproeft ze ; geen moeite is haar to
veel . Behendig neemt ze de gelegenheid waar : zo heeft b .v. Jakob
van Hinlopen niets to doen, en van stonden of aan echuilt de
Min in de ogen van Ursula van Bergen, om hem in 'n eerbaar huwelikeomgang tot 'n welbesteed leven to brengen . 11) Mannen die
't verbazend druk hebben - we zagen 'et reeds aan Vossiue, tracht ze afleiding to bezorgen ; ook Cornelis le Blon moat zich
') De Bruyloft van Joan van de Pol en Duifken van Gerwen
(Unger, 1637-1639) .
') De feast van Hillebrand Bentes en Katharine Baeck (Unger,
1639-1640). Jakob trouwens was vroeger ook aangesproken door Baerle
(U n g e r, 1630-1636).
') Ter bruiloft van Peter van Heimbach en Maria van Block
(U n g e r, 1657-1660) .
') De bruiloft van Jakob Hinlopen Symonez . en Ursula van
Bergen (U ng a r, 1652-1653) .
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ontspannen ;') en dadelik is de Liefdegodin bereid, als niemand
minder dan de Hollandse Maagd haar bemiddeling inroept voor
Jan de Witt, om Wendela Bicker 'et hart van de jonge Raadpensionaris to laten ontvonken, die zonder 'n levensgezellin geheel
op zou gaan in z'n gewichtige staatsbeslommeringen . 2) Venus'
macht gaat dan ook boven die van de andere goden . Guglielmo
Bartelotti van den Heuvel is in z'n hart 'n koopman, en Jacoba
van Erp op haar beurt, gaat op in haar boeken en haar muziek ;
Pallas mag pruilen, en Hermes woolen, Venus vangt beide 'n
vlieg af: 't,,geluckig paer" volgt ,schilt noch roe, I (Haer) koppel
duifkens lacht (ze) toe, I - natuurlik, willen gaven 't liefst met
anderen gedeeld : „Ways geld? wat's wijsheid? zonder pret I Van twee,
geent in een gevoelen, Die Venus in haar spraak verstaan . . . .?')
Vandaar dat Cupido, die er op nit wordt gezonden om in
jonkvrouw Cornelia Pauw het bruilofsvier to ontsteken, maar
wegens haar schitterende eigenschappen haar hoog boven de
bekoorlikheden van z'n eigen Cypriese moeder vermeet to prijzen,
- (vernuftig rekt Amors verzet de lof op de bruidl) - door
de alvermogende Vorstin geducht op z'n voorman gezet wordt :
,,Het voeghd geen willigh kind zijn moeder to bedillen .
Mijn
wil verstrecke uw wet." De schutter kent nu z'n les ; veel valt er to
doen ; eerst de bruid to bed helpen, dan al de ongetrouwde dames
noch nalopen
Wat hagel is 't voor tijd to teuten
Vliegh heen in 't bruiloftsbedde, en als de speelgenoot
De Bruid hebt toegedeckt, dan goof u zelven bloot,
En offer haer uw dienst,
- - - - - - - - en waar ghy joffers vind,
Die killer zijn dan ys, en vryers vela jaeren
Doen loopen achteraen, op ydle hoop van paeren ;
Bekoor die met een lath ;
- - - - - - - - en smet haer, onder 't kussen
Met een vergiftigh vier, 't welck nergens zy to blussen
Als in een bruiloftsbed ; want in der Goden Raed
Besluit men Amsterdam, ten steun van Hollands Staet,
Met aenwas van meer volca to proppen en to bouwen ;
Dat nu verhinderd word, door al to langsaem trouwen.
Vliegh been, mijn Zoon .')
') Op de bruiloft van C. de Blon en Elisabeth van den Kerckhove (Unger, 1642-1645) .
') Ter bruilofte van Joan de Witt en Wendela Bickers
(Unger, 1654-1655).
') Bruiloftlied voor Guglielmo Bartelotti van den Heuv 1 en
Jakoba van Erp (Unger, 1637-1639) .
') Ridderlyck bancket, voor Adam van Lochorst an Cornelia
Paauw (Unger, 1639-1640).
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Dit laatste hoort er bij, - al stellen we het ,besluit in der
Goden Raad" op rekening van de rethoriek . De ,yskille joffers"
doen 'et hem niet ; hier tekent zich ook 'n kultuuropvatting af.
In de oude en de latere tijden, toen zware calamiteiten als oorlog
pest en hongersnood de bevolkingen aanmerkelik dunden, was
men er steeds op bedacht door het vergemakkeliken en soms 'et
belonen van 'et winnen van kroost 'et staatsvermogen to vergroten,
omdat men inzag of instinktmatig voelde, dat de grond in kapietaalswaarde stijgt, naarmate 'et getal van degenen toeneemt, die
de bodem productief zoeken to maken . Het jaar 1652 kenmerkte
zich door groote sterfte ; Amsterdam door den oorlog met Engeland
gedrukt, verloor vele van z'n beste burgers 1 ) ; „Al het land begon to mindren. I In getal van burgerij .
d' Ouders smolten en
hun kindren, Langs den Aemstel en ons Y ." In die omstandigheden schijnen de jongelieden 'et trouwen to hebben vergeten,
totdat eindelik Marten Looten zich bijtijds bezint en uitroept,
waarbij Christine Rutgers in z'n gedachten schiet :
Zal men due ten grave varen,
Zonder afkomst, zonder min?
Noch om leven, noch om sterven
Wil ik schuwen d' oude wet,
Die de huizen helpt aen erven,
En haer zegen geeft aan 't bed ;
en 't gevolg is dan ook, dat vbor November uit is, de door Vondel
bezongen bruiloft wordt gehouden, in de hoop dat deze verbintenis
zegen geeft ,Aen den boomgaert, daer de Looten I Den geslachtboom bouden staen
) Enige jaren vroeger (1645) toen de
dichter in 'n gestadige Turkophohie verkeerd, - en geen wonder, want
Duitsland lag machteloos en verwoest, - vond hij gelegenheid, bij
de bruiloft van Nikolaes Pankras en Petronelle de Waert, to betuigen,
hoe de hemel behagen schept in 't gestadig trouwen, omdat daardoor de slagen van de oorlog worden hersteld . 3) Doch ook zander
Turkenvrees en zander de knagende zorg voor 'n wel-voltallig
,,Christenrijk" dat de ,erfvijandt" eenmaal zal kunnen overmogen,
- blijft dit prediken van de huweliksgemeenschap, zoals we reeds
') 0 . a. Andries Bicker, Sweelinck, de priesters Leonardus
Marius en Willem van den Zande, alien door Vondel bezongen .
') De Hoogtyt van Martin Looten en Christine Rutgers . (Unger

1652-1653).
') Bruylofts-zang aen Nicolaes Pankras en Petronella de Waert
(Unger, 1642-1645) . Dit motief komt zeer veel terug.
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opmerkten, in de lijn van z'n Christelik en wijsgerig universalisme .
Straks, in de avond van z'n leven, zingen ook de stemmen die in
de natuur van 't onvergankelik worden en groeien gewagen, en
die in 't,,Landtspel" Adelaerts aanzoek omgalmen, samen met 'et
telkens herhaalde en op verschillende wijzen geargumenteerde oudtestamentiese motief, en doordringt et krachtig, breed opgebouwde
Spiegheliaanse theisme, 't welk ook de wijsgerige Hooftse poezie
doortintelt, tevens de minnepoezie van onze onvermoeide zanger met
de adem der wereldziel . In deze tal op tal van schone verzen
strengelen zich de vezels to saam, waaruit het weefsel van alle
mogelike liefdedichten, geestelike en wereldse bestaan . Poot en
Bellamy, Luyken en Da Costa klinken hier terug . Nu eens zingt
de ene snaar, dan weer de andere de boventoon . Hier komt zelfs,
- spijt Venus en Christus, en duo schijnbaar los van de materii le
en de formalistiese inhoud van Vondels gehele zijn, - waarlik
Vrouw Natuur zich in 'n hof vermeien en wijst Clementia van
der Vecht op de begeerte van de bezielde schepping om zich to
verjongen in zaad en telgen . De vlam voedt van alle kanten :
en 't vuur houdt niet op to stoven voordat de geliefden in wolken
van weelden voor onze ogen verdwijnen . Alle harpen laat hij
spelen ; en zo iemand, dan heeft onze Vondel degenen, voor wie hij
z'n toon heeft ingesteld, met voile muziek naar bed gezongen .
Daar was bij hem geen ontkomen aan . De bloesem was schoon,
maar voor hem alleen schoon, omdat ze de noch schoner appel
beloofde . In 'tsterfelik schoon wilde hij de onsterfelikheid zien . Van
God was alles gekomen, en dat alles zag hij weer snellen in de
armen der Eeuwigheid . Hij was Christen : hij zag de spiegeling
van 't Paradijs in 't nieuw Jeruzalem, en tussen die polen lag 'et
zondig worstelperk. Hij was nochmaals Christen : nit 'et Hoogste
Wezen vloeide in guile golving de stroom der immanente Liefde,
om 't gevallen en sterfelik geworden geslacht, tot hun lust en
hun vreugd, in zich zelf to verjongen, en met 'et blijvend Godsbeeld in 't wezen gedrukt, als wedergekomen kind opgenomen to
worden in der Hemelen schoot .
Ze zijn schijnbaar tegenstellingen, de twee volgende bruiloftszangen. Ook daarom tegenstellingen, omdat 'et eerste op de leeftijd van 17 jaar, en 'et laatste op 75-jarige ouderdom gemaakt is .
Toch worden ze door 'n zelfde, elders gebruikt motto verenigd :
Alleen 'et eerste is 'n brede torreinverkenning
his unua amor.
voor 'n operasie-basis ; dat hij vaste grond onder z'n voeten heeft,
en nu zeker van en zaak, heel z'n wereld om zich heen laat
huppelen, toont ons 'et lied van de grijsaard .
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SCHRIFTUERLYCK BRUYLOFTS REFERREYN
OF 'T HOUWELYCK VAN
JACOB HAESBAERT MET CLARA VAN TONGERLO.
Verheucht „o Phoebi jeught,, door desen soeten tijdt :
Den Sourer door syn deught„ verthoont syn groene blaren ;
t' Gevogeldt sich vervreught„ 't ghediert int Bosch verblijdt ;
t' Veldt lacht elck toe verjeught„ vliet weg alle bezwaren ;
Droefheyt neemt floecx u keer,, nijdt„ strijdt„ wilt henenvaren ;
Voor u de Bruyloft wijckt, zoo ghy deer court ontrent.
Cleyn, groot, ja wie t' mach sijn, Jongh' jeught, oft gryste hairen,
Sijdt well' com int ghemeen, weest gegroet hier present,
Die om vergad'ren hier, u soo ootmoedich kent :
In liefd' sticht'lijck verheught, bij een met reyn manieren :
Due seg ik noch, vliet floecx van hier, ghy nydich tieren .
Last jongst begeerich syn, gelijck eens Hirts bestieren,
En d' Haas-baart sijn cracht snel, om loopen d' Hont t' ontwijcken,
Snackend' na t' water Claar-ken cant beter gelijcken?
Geenazins en last in sangh,, Hymwnaeua sijn verhooght
Noch Thalasaua geclangh,, maer Gode lofs voortbringhen,
Hoe hg overvloedt achanck,, en t' water gants verdrooght
Sonder yemants bedwangh„ bethoond' zoo vremde dinghen,
Wt t' water, wyn seer claer, als een fonteyn deed' springhen,
Vervult see cruycken vol, int Galileeteche landt,
Te Cana in de Stadt, een Brayloft sonderlinghen ;
Teerste teycken Christi, men elck maackte bekandt
Door sulcx one mercklijck leert, dat int Houwlijckx verbandt
Alleen men eerlijck hoort, to houden goad' geruchten
Den getrouwden by meest behoeden sal voor schandt :
Wie hem met lust bemint, en derft voor niemant duchten,
Soo liefd' begeerich haackt, ale t' Hirt dooranelt gehuchten
En d' Haas-baart enz .
Wat Chriatus met syn Bruydt„ elck-een to kennen gheeft,
Last ons met goedt beduydt„ malcand'ren deer in stichten,
Die by met zoet geluydt„ soo vriend'lijck roept beleeft :
Court overschoone spruydt,, die myn Hart kan verlichten 1
Myn pearl', myn Edelgreyn, ter Weyden comt bedichten 1
Schoon bloom en Roos int dal, Noeyt minnaer myna ghelijck .
Voor niemant sijt bevreest, Reyn Duyve wilt niet swichten,
Die wtvercoren sijt! Myn jonst sonder afwijck
Al-laeghdy hier veracht, int blood, op t' veldt, int alijck,
Vertreden van elck-een, nochtans u niet begeven,
Maer wiesch u aanschijn schoon, welrieckend met practijck
Balsemd' u zoeten rueck, boven at waart verheven
Ala ghy schier waart vernielt, myn liefd' vierich ghedreven
Ale d' Haas-baart enz.
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Glodts kercke de Bruyt recht, t' lichaam Ohristi een pair
Van Christo, heron echt, wert sy salich near reden,
Seer lieflijck by beslocht„ at haer saackon eerbaar,
Mint, naar reden, en recht„ alleen sync lichaams leden,
Die at ter Bruyloftfoest,, lieflijck werden ghebeden,
Vercoren volck alleen, wt goetaardich geslacht,
t' Bruylofts cleedt zy ontfaan door dezen Vorst vol vreden
Syn Brnyt wordt bovenal, Aldaar waardich geacht
Sittend' in Haar Troon, na de ghenooden wacht,
In witte zijd' gecleet, met peerlen fraay behanghen .
Een croone sy ontfanght, van den Bruyd'gom gewracht,
Een trouwrinck hear bedacht, Syns gheests, heeft zy ontfanghen .
Hierom spoedt u ter feast, begeerich met verlaughen
Ala d' Haas-baart one .
PRINCE .
Princen, de Bruydt present,, voor at die zijn vergaardt

Laet one voor t'slodt end' ends„ T' geluck haer lieflijck bieden ;
Dat Godt syn seghen wendt,, ale Davidt one verclaardt,
In syn Paalm maackt bekendt„ claarlijck voor alle lieden
Wet die den Heere vreest, Geluck zal hem geschieden :
In at syn weghen sal verlynen overvloet,
U wijf sal gholijck sijn, den wijustock na t' bediedeen,
Die vrucht draaght t'synder tijt, sy sal ontfanghen spoet
Aan den Diach, ale een croon, u kinders lieflijck zoet :
Ala olijfrancken schoon, suit ghy se clear aenachouwen,
Met veal weldaden meer, van Godt vercrijghen goat :
De Hear geef hear doch cracht, om in Liefd' niet to flouweu,
Maw Joust hen voeghe t' seam, begheerich na vreeds douwen .
Ala d' Haas-baart syn cracht anal om loopen d' Hont t' ontwijcken
Snackend' na t' water Claar-ken cant beter ghelijcken.

TER BRUILOFTE
van de E. Heere BARTHOLOMEUS KROMHOUT
en de E . Mojoffer JAKOBA VAN DER WIELE, VAN DER WERVE .
Last one 't huwelijk vereeren,
Nu de May in zijn saizoen,
En can 't vrolijk quinkeleeren,
't Bruiloftsbedt met levend groan,
Loof en bloemen komt bespreien,
En de bruiloftagasten noon
Bruit en Bruigom to geleien,
Op den blijden bruiloftstoon,
Deer de liefde d' eensgeziuden
Eeuwigh zal door trou verbinden .
T.&L.XI .
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Kromhout echrijtc het zich tot eer us
Dat hij, minzaem uitgestort
Over zijn getrouwe weerga,
Nu een levend groenhout wort,
En Jakoba, om een erve
To verwachten nit haer' stam,
Van der Wiele, van der Werve,
Hem nit liefde in d'armen nam,
En den Bruigomskus geregelt
Met een wederkus bezegelt .
Op den voorgang der geslachten
Volght dit paer der oudren spoor
Met vereenighde gedachten,
Wil en wenschen na ale voor,
Daer de schelle nachtegaelen,
Om de bruiloftsledikant
Quikeleerende, adem haelen,
En met dozen galm en trant
Hen nit geurige prieelen
Pogen zacht in slaap to speelen :
O gelukkige gepaerde,
Mogt het gaen naer onzen lust,
Gij zoudt, eer uw trou verjaarde,
Dan gekust, dan wet r gekust,
Zien uwe afkomst u gelijken,
Recht ale ofze waar gesnebn
Uit uw aenschijn, en de blijken
En het edel kroost in een
Mengen, met zoo schoone kleuren,
Dat de Maybloem zich most steuren .
Grootvabrs stam, belust op telgen,
Zou dan leven in een' zoon,
En de grootmobr zich niet belgen,
Zooze bly de zuikre koon
Van een dochter quaem to kussen,
Wat de hemel achenkt is waert
Spaert geen kussen noch horkussen
Op uw zoete bruiloftsvaart,
Om een bloom on vrucht to pluiken
Leert den tijt met lust gebruiken
Zoektge een voorbeelt : hoort de dieren
Bruiloft houdon in de wey,
En gulhartigh tierelieren
Daer de hardere bun schalmoy
Riet en fluiten sen onteteeken,
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In bet juichend lantgewest,
Vol van weelde en minnestreeken .
Ieder vogel bout zijn nest,
En de duiven trekkebekken
Om uw harten op to wekken .
Komt de bruit een hue to weigeren,
Dat 's de minnevlammen voc n
Dan begint bet vier to steigeren ;
Maar die strijt wort met een zoen
Neergeleit : want geestigh veinzen
Voegt een joffer allermeest,
Om met gloeiender gepoinzen
't Hart des minnaers op bet feest
Aen to prikkelen tot vryon .
Zoo volght vrede na bet stryen .
Op then zang, een heusch vermaenen,
Hchreide in 't endt de bloode bruit
Eenen douw van maegdetraenen,
Eerze quam tot een besluit .
Bartlmlmeus, vol verlangen .
Naer 't genot van trouwe min,
Wischt de traenen van haer wangen,
En vertroost zijn bedtvriendin :
Laat u 's hemels wil behaegen.
Morgen zultge u niet beklaegen .
J . KOOPMANS

EEN NIEUWE SPELLING VAN v66R 1000 JAAR .

Aus der intimsten kenntnis der zeitverhaltnisse heraus war Karl
Miillenhoff der gedanke einer karolingischen hofsprache aufgegangen . Hatte Miillenhoff behauptet, vom hofe Karls des grossen
sei der anstoss zu einer sprachlichen reform ausgegangen and es bleibe,
bei aller vielgestaltigkeit, in der die sprache der zeit uns entgegentrete,
ein gemeinsamer grundtypus sichtbar, so wurde dies von Kogel
umgestossen : ,nicht vom hofe der Karolinger, sondern von den grossen
klostern sind die ersten versuche ausgegangen, die herrschaft der mundarten
im schriftlichen gebrauche des deutschen zu brechen and zu festen
normen der schreibung zu gelangen . Nicht ein centrum hat es gegeben,
sondern eine ganze anzahl (wie viele, bleibt noch zu untersuohen), von
denen jedes einen bestimmten kreis beherrschte . Mullenhoffs hofsprache
lehnen wir ab ; aber wir setzen an ihre stelle die schriftsprachen der
grossen kloster and sti f ter '.
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Ich nehme die behauptung Mullenhoffs wider auf ; sehe mich freilich genotigt, ihr eine ganz andere wendung zu geben . Wahrend
Mullenhoff mit seiner karolingischen hofeprache die vorherrachaft einer
mundart vertreten hat, immer darauf aus gewesen ist, die materialen
elemente der sprache, die grammatischen formen and einzellaute ale
regelmiissig oder schriftsprachlich zu erweisen, bandelt es sich jetzt um
dier formale seite unserer uberlieferung, um gewisse den schreibgebrauch regelnde orthographi8che tendenaen .
Diese normen konnten nach den herrschenden stromungen keines
andern ursprungs sein, ale unter den fur die schreibung des neuen
karolingischen lateins in die praxis umgesetzten regeln . In welcher
weise die herstellung einer gleichmassigen, leicht lesbaren schrift
atattgefunden hat, ist im einzelnen noch nicht bekannt, aber es steht
seit den untersuchungen Leopolde Delisle's feat, dass der anstoss zu
der kalligraphischen reform in Deutschland vom hole ausgegangen ist .
Es ist die achrift, in der die mehrzahl der althochdeutschen sprachdenkmaler iiberliefert ist ; sie ist bekanntlich rasch im 9 . jahrhundert
in einheitlichem ductus durchgedrungen and von den individuellen
varietAten abgesehen gleichmassig in den litterarisch tatigen schreibstuben der deutschen klvster eingeburgert (Paula Grundr. 1 2, 277 fg.) .
Von derselben tragweite ist die reform der lateinischen orthographic gewesen . Dafiir hat sich der kaiser Karl lebhaft interessiert
and es ist ihm ein ebeuso rancher erfolg beschieden gewesen ; „indem
lehre and methode, anregung and eifer sich in unzahlige schulen and
kliister fortpflanzte, wuchs eine ganze generation in hoherer bildung
heran and wurde speciell auch befahigt ein correctes, wenn auch einfaches latein zu reden and zu schreiben" (Th. Sickel, Lehre von den
urkunden der ersten Karolinger a. 156 fg.) . Doch hat sich vieles erat
unter Ludwig durchgesetzt ; wahrend der regierungszeit Karle des grossen
kehren noch immer archaismen miter den neumodischen correctheiten
wider. Das ist uns langst nicht bloss aus den urkunden, sondern
auch aus den lateinisch-deutechen sprachdenkmalern gelaufig (Sickel
a. a. o. a. 150 fgg .).
Aber dadurch wird das verdienst der vom hofe Karla ausgehenden
orthographiereform nicht herabgesetzt . Der name Alcuins let mit
diesem ruhmreichen werk vor alien andern verknupft : erst seine sehiiler
haben diese reformen in die kloster getragen .
Fur die althochdeutsche grammatik ist es nun aber von grundsatzlicher
bedeutung zu erkennen, wie mit dieser reform der lateinischen orthographie eine reform des deutschen schreibgebrauehs parallel
lauft.
Citaten van FR. KAUFFMANN, Das Keronische glossar, etc.
Zeitschrift fiir Deutsche Philologie, 32 (1900), b1z . 145 vv . -

VERANDERING VAN WOORDBETEKENISSEN . ')
(S em asiologie .)

IV.
METONYMIA'$.

Zoals wij reeds opmerkten, berust de metonymia op werkelike
samenhang ; en wel op afhankelikheid in de ruimte (dus door de
plaatsing), op afhankelikheid in de tijd of op causale (oorzakelike)
afhankelikheid .
Van de metonymia's die bij de verandering van woordbetekenissen in aanmerking komen, zijn wel de eenvoudigste die, waarbij
een belangrijk deel wordt genoemd in de plaats van 't geheel

(pare pro toto).
Zo wordt drempel symbolies genomen voor huis, in : Hij zet bij
mij geen voet meer over de drempel (- in huis) . Men spreekt
van daklozen, van arme mensen zonder dak, en bedoelt met dak :
woning, huis. Ook haard, haardstede wordt voor huis en huisgezin
gebruikt : Eigen haard is goud waard . - De troepen keren naar
hun haardsteden terug .
Kansel (van lat. cancelli, hek, hekwerk, omheining) duidt oorspr.
het hek aan, dat de geestelikheid van de leken scheidde ; toen de
ruimte, door dat hek afgezet, en de verhoging waarop de sprekende
geestelike zich in dat afgezette gedeelte plaatste. Zo kreeg kansel
de betekenis preekstoel .
Ook kanselarij is oorspr. d e voor ambtenaren (schrijvers) door
hekwerk afgeschoten ruimte (nu : griffie, kantoor van regeringsmachten, gezantschappen enz .).
Vaak worden personen naar (meestal kenmerkende) lichaamsdelen genoemd . Vgl . een schip, met dertig koppen bemand . Veel hoofden, veel zinnen . - Een knappe kop. - Een kaalkop,
een dikkop, een domkop ; een krullebol . - Een blauwoog, een lachebek, een aardig snuitje of snoetje of bekje, een news (voor : persoon
') Vervolg van blz. 229.
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met een grote neus), een melkmuil, een zuurtoet, een langtong,
een grombaard .
Gezicht is van de ogen overgedragen op 't hele gelaat (een knap
gezicht) en verder van 't gelaat op de hale persoon : 't is een aardig
gezichtje. - Wie is toch dat mooie gezichtje?
Vergl . verder nog een hale, een dikbuik, een buikje, een bult, een
bochel, een langbeen, een mankpoot, een oud vel (in 't lied van de
Koningekinderen : „een also vileynich vel") .
Dan : hart e en (echertsend voor een gehuwde vrouw :) rib,

ribbetje.
Eindelik moeten hier worden vermeld de woorden geese en ziel,
die eerst op het onlichamelike betrekking hebben en daarna toch
ook dienen om individuen aan to duiden : Kwelgee8t, plaaggeest,
vrijgee8t, in de 178 eeuw ook : eon geest (o . a. voor : schrander persoon), een goeie ziel, een arme ziel, een zieltje, een stad met dertig
duizend zielen enz.
Ook worden personen niet zelden genoemd naar een kenmerkend
kledingstuk .
Een gemaskerd persoon heet een masker.
Men spreekt van een neepjesmutsje (dienstmeisje), een slaapmuts,
een (ouwe) pr uik . De straatjongen scheldt 'n meneer nit voor hoed ;
de geestelike heette en heet nog, naar het vroeger door hem gedragen hoofddeksel : steek .
In de 178 eeuw werden mannen en vrouwen onderscheiden ale
broeken en doeken. Vgl. vender pikbroek, een jong broekje, roodbaa je, witkiel (kruier, sjouwer), blauwkous, kortjakje (in het kinderliedje : ,Altijd is Kortjakje ziek, midden in de week en 'a Zondags
niet" enz.) .
We hebben met nagenoeg dezelfde overgang van betekenis to
doen, wanneer iemand aangeduid wordt door de naam van een
door hem gebruikt werktuig, of een onderecheidingsteken, door
hem gedragen.
lIet scheldwoord vlegel zal wel het eerst zijn toegepast op dorsvlegels hanterende boeren . Getoeren komt voor in de plaats van
geweren-dragende mannen . Vroeger eveneens pieken voor piekeniers, speren voor speerruiters . Samuel Coster bezigt roskam voor
paardehandelaar. Krakeelijzer en aleepsabet zijn spotnamen voor
officieren . Do adjudant-onderofficier heet bij zijn ondergeschikten
stip, naar de glimmende knoop op zijn kraag . Krent is een bijnaam voor de kruidenier . Pil voor de apotheker (vroeger ook
voor de militaire student in de geneeskunde) . Koperen bout voor
de amsterdamse politie-agent (naar zijn belmversiersel).
Vgl . nog bijltje (scheepstimmerman).

Verandering van Woordbetekenissen.

27 9

Ben spijs of drank wordt soma genoemd naar een enkel bestanddeel .
De met peper bereide sans waarmee hazen wel worden gegeten,
heet hazepeper. Later krijgt het hele gerecht (met de haaa erbij)
die naam.
Alt (het woord hoort bij zou0, met klankwisseling) betekent
eigenl. iets zouts, zoute spijs . Nu : hoofdkaas .
Vgl. nog : iemand op de koffle vragen en kqffiedrinken, waarbij eten
't voornaamste is. (En velen drinken bij die gelegenheid chocola of
melk, maar geen koffie) . Ook : een bittertje (voor jenever met bitter).
Een paar andere gevallen, waarin een deal wordt genoemd in
de plaats van 't geheel, zijn nog kalfsvel voor trommel en zelfa
voor leger (trouw zweren aan 't kalfsvel) .
Band voor boekdeel.
Koppel oorspr. verbinding (vgl. sabelkoppel), touw waaraan de
jachthonden werden meegenomen ; dan : een door 'n koppel verbonden paar (eindelik ook : een niet verbonden paar ; een aantal,
een troep) .
Bij tijdsbepalingen valt op to merken dat een grotere tijdruimte
ook soma wordt aangeduid door een woord dat een kleinere tijdsduur noemt.
Stond, atonde (eigenl. een korte tijdruimte, vgl . ter-sond, aanstond-s) wordt vooral door dichters gebruikt voor uur.
Middag wil zeggen : het midden van de dag . De tijd omstreeks
12 uur. Gewoonlik wordt er een verloop van verscheiden uren
onder verstaan (van 12 tot b .v . 4 of 5 uur) .
Morgen betekent ochtend, bet eerste deel van de dag . Dan
krijgt bet de bet. van de gehele volgende dag, zodat men kan spreken van morgenmiddag en morgenavond.
Bij avond iets dergelijks. De Germanen rekenden de avond en
de nacht tot de volgende dag. Zij noemden due Vrijdagavond wat
au Donderdagavond heet . (Vgl . Sint-Nikolaasavond, niet de avond
van de Sint-Nikolaasdag, 6 December, maar de vorige avond 5 December .). Van „vorige avond" ging de betekenis over op die
van „vorige dag". Zo is Vaetelavond de dag voor 't begin van de
vasten . Vergel . verder uitdrukkingen ale : ,Aan de vooravond van
de Revolutie", waarbij men ook niet aan een avond maar aan
dagen denkt.
Lente, zomer, winter kunnen betekenen : jaar. „Een meisje van
achttien lentes of zomers."
,Hij telde tachtig winters" .
Het gebeurt ook wel, dat een deel in de plaats wordt gesteld
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niet van het geheel, maar van een ander, overeenkomstig deel van
een Ander geheel, dat met het eerstbedoelde in nauw verband staat .
Zool bet . eigenl. schoenzool, sandaal, en wordt overgedragen op
de ondervlakte (zool) van de voet .
Schoot wil zeggen : slip, onderste rand van een kledingetuk .
Wordt van de slip die bij 't zitten het onderlijf en de dijen bedekte, op die delen van bet lichaam overgebracht .
Hot omgekeerde heeft plants bij lijfje (kledingstuk) ; onderlijfje,
dat aan 't bovenlijf wordt gedragen, maar zo beet omdat bet zit
onder de japon ; rijglijf; korset (van corps-et) duo hetzelfde ale lijfje ;
duim (van een handschoen) ; krwag (eigenl. : hale vgl. een stuk in
zijn kraag hebben) . Broek komt waarschijnlik van een woord dat
achterste, aars betekende .
Met doze overgang nauw verwant is die, waardoor de naam van
t omhulsel gegeven wordt aan bet geheel of gedeeltelik omhulde .
Wij spreken van een lekkere schotel, een fijne flea, een good gla8,
een heerlik kopje.
Bij eon andere groep worden met de naam van woonplaats of
woning de bewoners aangeduid .
Hot beierse huis regeerde hier . De Tweede Kamer vergadert
Dinsdag. De school gaat uit . De hele stad spreekt er schande
van. Het land kwam in opstand. De Rederijkerskamer Vondel
gaf bier een voorstelling.
Hetzelfde bij hof. Dit woord betekent oorspr . tuin, omheinde
ruimte (vgl . kerkhof. - , Klein, klein kleuterke, wat doe je in
mijn ho f"). Dan : stuk grond met gebouwen . Vorstelik hof =
tuinen en gebouwen van de vorst . En eindelik bedoelde men
met hof : de voorname bewoners van die vorstelike gebouwen .
Kapel . Eerst : slotkapel . Zangers (en muziekanten) die in de
kapel van het slot zongen en speelden (gewijde muziek) . Later
ook van muziekgezelschappen gezegd, die wereldlike concerten geven .
Ook bier bet omgekeerde : 't Gebouw krijgt de naam van de
personen die er in huizen .
Er is brand geweest in bet ministerie van Binnenlandse Zaken. Wij wandelden langs de universiteit. - De 8ocieteit wordt behangen . De club is geillumineerd . - Het koor van die kerk wordt gerestaureerd (koor genoemd near de koorzangers) .
Wereld bet. oorspr . mensenleeftijd ; dan geslacht, menigte mensen,
de mensen waarmee men leeft, de mensen in 't algemeen . De bet.
woonplaats van de mensen, de aarde, heeft zich eerst later ontwikkeld .
Anders duo dan men vermoeden zou is de bet . wereld in : ,Hij
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komt haast niet in de wereld" oorspronkeliker dan die in : ,dA,t
geluk zal je nergens op de wereld vinden ."
Nog een andere groep van metonymia's is die, waarin gemoedsaandoeningen worden aangeduid door woorden, die eigenlik doelen
op de onwillekeurige bewegingen of gevoelens waarmee die aandoeningen veelal gepaard gaan .
Men is door (over) het een of ander verrukt, (dat wil eigenl.
zeggen : van zijn plants gerukt). - Men is (voelt zich) gauw op
zijn teentjea getrapt. Of men is opvliegend ; is, ale een verontwaardigd middeleeuws ridder, dadelik op zijn paardje ; wordt geel en
groen van woede, waarschijnlik omdat de gal overloopt. - Wie
grappig wil zijn, verklaart dat zijn bloed karnemelk wordt.
Bij sommige van die uitdrukkingen is de oorspronkelike betekenis op het eerste gezicht niet duidelik meer.
Bang nit be-ang staat met eng in verband en betekent bedrukt, benauwd. Ontsteld wil eigenlik zeggen : van zijn plants getrokken . (Werd
dat nog gevoeld, dan zou een zin als : ,Ontsteld bleef hij staan" onmogelik zijn). Schrikken betekende epringen (8chrikkeljaar is het jaar
dat een dag verspringt . Vgl . ook duits Heuechrecke, aprinkhaan) . Met
8cherta werd oorspronkelik een vrolike, huppelende beweging bedoeld .
Bij weer een andere groep wordt een symboliese daad vermeld
waarmede vroeger een handeling gepaard ging, in plants van die
handeling zelf.
Een meisje naar het altaar geleiden betekent : huwen .
Bruiloft wil eigenlik zeggen : optocht met de bruid .
Men vraagt iemand om de hand van zijn dochter, wat herinnert
aan 't oude symboliese ineenleggen van de handen bij een verbond .
De hand op jets leggen voor : het in zijn bezit weten to krijgen .
Een verbond bezegelen (omdat vroeger een oorkonde van een
zegel werd voorzien) .
De ataf over iemand breken. (Bij 't uitspreken van een doodvonnis
brak vroeger de rechter werkelik zijn stat) .
Iemand op de troon plaat8en of van de Croon atoten .
Het hoofd in de achoot leggen (van een ander, ten teken van
onderwerping) .
In zak en as zitten (oud israelieties gebruik) .
Zijn sporen verdienen, herinnering aan de riddertijd, evenals :

De handachoen toewerpen .
Some wordt een mening aangeduid door het noemen van een
handeling die het uitspreken van die mening vaak vergezelt .
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Iemand wil ergens niet mee to maken hebben of vindt iets belachelik, en men zegt : Hij haalt er de 8chouder8 over op .
Men weet niet hoe to doen, en krabt zich de kop of zit met de

handen in 't haar.
Men kan zijn drift haast niet bedwingen en verbijt zich of staat

zich to verknijpen .
Anders metonymia's
Het werktuig wordt genoemd in de plaats van het voortgebrachte (causaal verband) .
Zo noemt men vreemde talen ook vreemde tongen (vgl . Handelingen
der Apost . II, waarin de talen symbolies door vurige tongen zijn
voorgesteld) .
Iemand schrijft een mooie hand,, een lelik pootje .
Een 8tempel is niet alleen het stempelwerktuig, maar ook het
door stempelen op- of ingedrukt teken .
De per8 is de drukmachine, en tevens het gedrukte, de kranten .
Weer een andere groep : het abstracts zelfstandig naamwoord
dat een eigenschap of toestand aanduidt, wordt gebezigd voor het
concrete, dat die eigenschap bezit of in die toestand verkeert .
Zo staat jeugd voor : de jonge mensen ; macht voor leger of
legerafdeling . Verg . vender burgerachap (eerst : het burger-zijn, dan
de burgers), ridder8chap, kristenheid (eerst : toestand of waardigheid
van kristen-zijn, dan de kristenen), mensheid, Godheid, een achoonheid, Uwe Hoogheid enz . Oorspronkelik allemaal abstracta .
Ook abstracts werkingsnamen gaan over tot persoons-, voorwerpsen verzamelnamen.
Raad ontwikkelde uit de betekenis raadgeving, beraadslaging,
die van raadgevend persoon (geheimraad) en raadgevend en wetgevend lichaam (gemeenteraad) .
Lijf beduidde oorspr. levee (vgl. lijfrente ; het lijf bergen of redden ;
lijfagevaar ; lijftocht) . Later wordt lijf : levend lichaam, menselik
lichaam.
Aanleg . Eerst : het aanleggen, later het aangelegde (park,
plantsoen).
Druk. Eerst : het drukken . Dan : het gedrukte (het boek) . „Ik
zal mij een nieuwe druk aanschaffen." „De oude druk heb ik
weggegeven ."
Work. De betekenis het werken gaat over in die van : het gewerkte, het tot stand gebrachte . Een groot werk . Een kostbaar
werk . Een haakwerkje.
Zending . Het zenden . Dan : Wat verzonden wordt.
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Slok. Het slikken . Dan : De drank die ingeslikt wordt (een slokje
- een borrel).
Verhandeling . Hot verhandelen. Dan : Hot verhandelde.
Opstel . Hot opstellen . Dan : Hot opgestelde.
Verzameling . Hot verzamelen. Dan : Hot verzamelde.
Hierbij horen ook woorden als gang, dat van de betekenis ket
gaan overgaat tot : weg of plaats waar (waardoor) men gaat .
Zoals gang tot gaan staat weg tot bewegen.
Ook 8teeg (in verband met 8tijgen dat in het oudgermaans niet
klimmen maar gaan schijnt to hebben beduid), kan hier worden
genoemd.
Verder : handel, b .v. in boekhandel = boekwinkel.
Geld, dat oorspr. betaling betekende, wordt gebezigd om het
betaalmiddel aan to duiden .
Nering (voeding, broodwinning) wordt : middel tot broodwinning
(handel, klandizie, zaakje).
Vergelijk nog aandenken en herinnering in de bet. souvenir.

V.
ANDERE VERANDERINGEN IN DE WOORDBETEKFNIS .

Beperking - verruiming - metaphoor - metonymia . Dit zijn
de grote afdelingen waarin de meeste gevallen van verandering
van woordbetekenis kunnen worden gerangschikt .
Op een paar andere rubrieken dient evenwel nog de aandacht
gevestigd . Daar is in de eerste plaats de overdrijving (hyperbool).
Eon groot aantal van die overdrijvingen wordt in het dageliks
leven zb vaak gebruikt en dan onwillekeurig door ons taalgevoel
tot de juiste maat teruggebracht, dat we gevoegelik van be,
tekeni8-verandering kunnen spreken .
Daar zijn b.v . de grote getallen die wij bezigen, zonder one
altijd bewust to zijn van overdrijving .
„Ik heb hot je wel honderdmaal gezegd ."
,,Die opera heb ik nu al twintigmaal gehoord ." ,Duizendmaal dank ."
Vgl. ook samenstellingen als duizendblad, duizendknoop, duizendpoot, miljoenpoot enz .
Ook bij half (voor : veel minder dan half) die overdrijving : Ik
lachte me halfdood. Ze was half bevroren . Hij is altijd half gek
geweest.
Even ongemerkt als men met getallen en andere hoeveelheidsbegrippen vergroot, wordt er ook verkleind . Men geeft 'n kind
een paar kersen - en natuurlik zijn het er meer dan twee (vgl.
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daarentegen paar in : bruidspaar, echtpaar, 'n paar handschoenen) .
Men heeft met iemand een enkel woordje to spreken, zal hem
maar eon ogenblik ophouden (of : een minuut) . Men nodigt iemand
uit om 's avonds een uurtje to komen praten (en bedoelt drie uur) ;
men schrijft 'n regeltje (' n brief) . Zo spreekt men ook van een
handvol mensen, noemt een kleine legerafdeling : drie man en eon
paardekop enz.
Andere overdrijvingen hebben we in uitdrukkingen als : een

hemelabreed onderscheid ; ontelbare fouten ; een onafzienbare massa ;
fabelachtige prijzen, een 8troom van tranen ; het meisje baadde in
tranen.
Wat we niet dadelik begrijpen noemen we gek, mat of zot . Lets
heerliks wordt door de meisjes dol gevonden of dolletjea. Men
lacht zich een ongeluk, een bult, eon bochel, een breuk, heeft aan
slechte muziek een broertje dood enz.
Doordat men - eerst bewust, later onbewust - het overdrevene
steeds ging terugbrengen tot zijn juiste afmeting, konden sommige
versterkende bijwoorden (die bij voorkeur hyperbolies gebezigd
werden) langzamerhand hun kracht volkomen verliezen .
Van iets waar8chijnlike, iets mogelika ward - hyperbolies - vaak
gezegd dat bet zeker was, vast stond . Dientengevolge kon de
kracht van die woorden verdwijnen . Vergelijk : „Ik weet zeker
(met klemtoon) dat het zo is" met : „Hij heeft al zijn geld zeker
uitgegeven" (zdnder klemtoon) . - Hij is „vast" weer ziek . (zonder
klemtoon). Hij komt ,stellig" weer geld to kort. Hij zal zich
,,wel" vergist hebben.
Ook graag (eigenlik hetzelfde betekenend als gretig) heeft zijn
kracht verloren in zinnen als : „Ik wit het graag geloven,
maar . . . ."
De oude versterking is in dit graag eigenlik tot verzwakking
geworden. „Ik wit het graag geloven, maar
" wit ongeveer
zeggen : „Ik kan het moeilik geloven - maar daarover zal ik
me niet uitlaten."
Lets dergelijks hebben we bij het op onverschillige toon uitgesproken heel : „O, 't is heel aardig, heel lief . . . ." en ook bij
wel in : ,Het kan wel waar zijn, maar . . . ."
Ook bij tamelik . Dit woord betekent betamelik, zoals het betaamt, zoals 't hoort . Het heeft langzamerhand de betekenis,,niet
zo heel" gekregen wanneer hat een woord met gunstige betekenis
bepaalt (tamelik rijk, tamelik knap, tamelik nauwkeurig) - en
,,nogal, vrij" bij een woord dat iets dngunstigs aanduidt (tamelik
lelik, tamelik flauw. De muziek klonk tamelik vals) .
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Onder de overdrijvingen zijn vaak de ruwheden en platheden
to rangschikken, die bij meer mensen dan men denken zou - niet
alleen bij onbeschaafden - in de smaak vielen . Door veelvuldig
gebruik kon het ongewoon-ruwe verloren gaan ; kon het woord
,,gewoon" worden, door de fijnet beschaafde dame gebezigd - die
natuurlik niet vermoedt welke betekenis oorspronkelik was verbonden aan bet bewuste woord.
Een paar voorbeelden maar .
Schelmpje, veelgebruikt liefkozingswoord voor kinderen, verkleinwoord van schelm, dat oorspr . bet. : lijk, kreng, aas .
Aarzelen, van aare, wil eigenlik zeggen : zich bewegen in de
richting van de aars (due : achteruitgaan. Vgl . Frans re- cut- er).
Met gevallen ale deze zijn andere verwant, waarin ruwe uitdrukkingen of scheldwoorden worden gebruikt ale liefkozingswoorden, ofechoon de eigenlike betekenis nog duidelik wordt gevoeld . De kracht van het scheldwoord is dan natuurlik eerst,
door overdreven (hyperbolies) gebruik, vervlogen .
Zo noemt men een kind een dier, een diertje, een duvel, een
diefje, een rot, een vod, een prul enz. Van een bijdehand klein
meiaje hoort men wel : „O, 't is zo'n krenge je." Blijkens Justus
van Effen (Roll. Spectator, 3e betoog) waren er in de eerste helft
van de 18e eeuw moeders, die hun kleine dochtertjes ,dagelijke"
toeriepen : ,,Je bent een hoertje van een meiaje, je bent een allerliefst hoertje, ja dat benje ."
Terloops zij hier opgemerkt dat van veel scheldwoorden de oorspr .
betekenis niet meer gevoeld wordt . En die oorapronkelike betekenis
is in veel gevallen veel minder
erg, dan men zou vermoeden .
Smeerlap was de vette doek, waarmee de slepers hun sleetjes
van onderen ameerden.
Schobbejak, achobberd, 8choft en 8churk betekenden alle vier de
wrijfpaal, waaraan het vee in de weide zich schuurt .
Schavuit is oorspr . uil.
Sehoelje waarsehijnlik zo iets ale koksjongen .
Del betekende babbelaarster.
Belazerd was iemand die leed aan lazarij, de Lazarus-ziekte,
melaatsheid .
Het eerst lid van kakmaker (snoever) staat in verband met het
oude w .w. kaken (waarvan kakelen) dat babbelen, snappen betekende .
Evenals de hyperbool speelt ook de litotes (verkleining) een rol
in de semasiologie . Een paar staaltjes hebben we daar al van
gezien . Andere vinden we in uitdrukkingen met niet : ,Maar hij,
ook niet lui, sprong op
" enz.
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Niet lui is niet langer de ontkenning, maar het tegendeel van
lui . Zo betekent niet wijs : gek . Vergelijk verder : niet kwaad,
tang niet mis, niet voor de poes (zoals katvis b .v.), niet van gisteren
(maar 'n man van ondervinding), niet van stro (maar degelik,
soliede) enz.
Als tegenstelling van overdreven platheden kunnen we de euphemismen of verzachtende, verbloemende uitdrukkingen beschouwen .
Nu komt het voor, dat die euphemismen, juist door veelvuldig
gebruik, z6 nauw met het platte begrip dat men verbloemen wil,
worden verbonden, dat ze ua verloop van tijd onbeschaafd gaan
klinken en door andere euphemismen (soma ook door 't juiste,
noemende woord) vervangen worden .
Dit is voornamelik het geval met termen voor zekere lichaamsdelen, lichaamsverrichtingen en kledingstukken . Het kan er nog
even door, dat men spreekt van ,zekere plaats", ,bestekamer"
of ,nummer honderd" ; de oorspr. euphemistiese woorden pletie,
plee en sekreet zijn plat geworden .
Bij naar achteren gaan doet het verbloemende nog dienst . Een
grote boodschap doen klinkt nagenoeg even plat als het woord
waarvoor de uitdrukking oorspronkelik euphemisties in de plaats
is gesteld .
Een natuurlik gevolg van het dikwels in korte tijd waardeloos
worden van dergelijke euphemismen, is het telkens opduiken van
andere (some zeer „grappige" 1 )) die ook al heel gauw van de
helling glijden en in het niet-nette verzinken .
Een voorbeeld dat een woord waarvoor een verbloemende term
werd gebezigd, zblf weer meer in gebruik komt, hebben we in
hemd. Men acht het in beschaafde kringen niet langer strikt
nodig van zijn chemise to spreken.
Merkwaardig is de geschiedenis van het woord rueken.
Daar het vaak euphemisties gebruikt werd (en wordt) voor
stinken (b .v . wat ruikt het hierl) kreeg het ook zelf een luchtje
en kwam het bij velen in discrediet . Men ging nu een (willekeurig) onderscheid maken tussen ruiken en rieken (vgl. kuiken en
kieken, bestieren en besturen, lied en en het oudere luiden enz.) en
meende het aan zijn fatsoen verplicht to zijn om het onovergankelike ruiken door rieken to vervangen . De liefhebberij om to
') Zijn elaapkameraad uitlaten, zich naar 't kantoor van de in- en uitgaande rechlen begeven enz . De „spraeckmakende gemeent"' is op dit terrein
al biezonder geestig.
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zeggen : ,Wat riekt het hier vreemd", ,,het riekt wel aangenaam" schijnt
echter in de spreektaal tot betrekkelik weinigen beperkt to blijven .
Er zijn ook euphemismen die hun oorsprong vinden in godsdienstige of bijgelovige vrees . Vervloekingen, aanroepingen van
God, Kristus of Heiligen, woorden waaraan men ,bovenaardse"
begrippen verbond, werden eerst, om niet to zondigen, verbasterd,
en toen bloot ale uitroepen en versterkingen of uitingen van afkeer gebruikt.
Ben paar voorbeelden maar uit de grote massa : Gut, Gossiemijne,
Gommes (_ Godmens, vgl . frommes voor vrouwmens), Jazzes,
Harrejazze8, sakkerloot (uit sacre en eon niet met zekerheid verklaard loot), weergaa8, blikkedosie, verdompeltjes, enz.
Een derde soort van euphemismen staat in verband met de
beleefdheid . Men wil iemands eergevoel niet beledigen, en betitelt
hem zekerheidshalve liever to hoog dan to laag.
Daar is in de eerste plaats het woord hear . Eigenlik de vergrotende trap van een bijvoeglik naamwoord dat hoog, eerwaardig,
aanzienlik betekende. Hogergeplaatsten sprak men due can met
„hear' of „mijn heer" (mijn hogere) .
Ale beleefdheidsformule
kwam het ook tussen gelijken in zwang . Een tijdlang ward beer
gebruikt als titel voor adelliken . Hot ging over op burgers, die
door stand en ontwikkeling ale de gelijken van de edelen konden
golden, werd steeds algemener en nadert, vooral in de grote
steden, het woord man.
Met vrouw ging het dezelfde weg . Oorspronkelik beduidt het
ook do hogere, de gebiedeter, de meesteres (vrouw gevormd van
eon oud fro, dat beer betekende) . Evenals beer werd vrouw de
titel voor iemand van adel . Niet-adellike vrouwen waren wijven.
Ook hat woord vrouw ward meer en meer algemeen ; eindelik
verving het zelfs wijf ale tegenstelling van man.
Mevrouw (d. i. mijn vrouw, mijn gebiedster ; vgl . mijnheer) bleef
als aanduiding van gehuwde vrouw van zekere stand, iets voornaams behouden ; en vrouwe, eigenlik net hetzelfde ale vrouw,
ward nagenoeg tot gehuwde dames van adel beperkt .
Jonkheer en jonkvrouw (de jonge heer en de jonge vrouw) zijn
ook niet gedaald . Juffrouw (juffer) uit jonkvrouw daarentegen will .
Ten slotte nog iets over de ironie . Ook deze werkt mee om de
woordbetekenis to wijzigen . Er zijn altijd mensen die voor de
grap iets anders zeggen dan ze bedoelen . Sommige van hun gezegden worden na druk gebruik ook door anderen overgenomen,
en ten lactate zelfs aaugewend in tamelik ernstige stijl, waarbij
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men dan niet meer voelt dat ze eigenlik juist het omgekeerde
zeggen van hetgeen wordt bedoeld .
Dikwels wordt ironies gebruikt : Jawel. B .v. : „Ik dacht dat ik
aan de beurt zou komen, maar jawel" (bedoeling : maar neen) . ,,Je dacht zeker dat het zb was gebeurd? Dat kan je begrijpen ."
,,Ga je dreigen? Och kom, ik Len bang voor je."
,Dacht je dat
jij bet van me kreeg? Morgen brengen (oorspr . bet. :
,Ik zal het
je morgen brengen . Later ook gebezigd in zinnen als : „Verbeel
je je, dat ze iets om je geven? Morgen brengen) .
Vgl . nog : „Jawel, daar zal ik me nan storenI" - „Ik dank je

lekker ." - ,Ik zal me voor nets vermoeienl . - „'t Is me 'n zorg ."
Bijvoeglike naamwoorden met een gunstige betekenis worden
niet zelden ironies gebruikt : „'t Is me 'n mooie historiel" - 'n
Mooie grap, een fijne madam, een fin werk, een stichtelik verhaal .
,,Zeker, lieg jij er maar om, dat is je ware ."
Andere oorspronkelik ironies gebruikte uitdrukkingen zijn : Aan
de dam raken (slaags raken) ; 't is 'n feestnummer ; dat grapje kost
me nog honderd pop .
Verder allerlei uitdrukkingen voor een borrel ale : 'n piereverschri.kkertje, 'n glaasje erger dan de cholera ; woorden als duizendpoot,
weekdier, hit voor dagmeisje ; pennelikker enz . enz.

(Slot volgt).
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MoF.
In een recensie van Franck's Etymologisch Woordenboek, Indogerm.
Forschungen, VI, 205 beweert Franz Jostes, dat dit woord oorspronkelijk
een schimpnaam is door de Hollanders (vermoedelijk bedoelt hij hiermede :
de Nederlanders) aan de Eemslanders gegeven . Gronden voor deze
bewering worden niet opgegeven. Opmerkelijk is, zooals trouwens algemeen bekend is, dat tegenwoordig de schimpnaam soma wederkeerig
door bewoners van naburige streken aan elkander gegeven wordt . Het
woord beteekent dus in dit geval barbaros, in de Grieksche beteekenis
van dit woord . Minder bekend is, dat oultijds de Hollanders of de Amsterdammers de Zeeuwen ook mo/'en noemden, zooals blijkt uit Willem
De Zeeuwen zijn nog al van de domste
Leevend, VIII', 232 :
Moffen niet."
N . A. C .

KLEINE MEE-DELINGEN OVER BOEKWERKEN .

Leven en Werken van Jonker
Jan van der Noot, door Auo .
Antwerpen .
VERMEYLEN,
De Nederlandsche Boekhandel . 1899. in-8°.
Ik herinner me niet wie eons
gezegd heeft dat een wetenschappelijk man een vroeg gestorven
kunstenaar is. Of dit gezegde
dikwijls als een waarheid gelden
kan, betwijfel ik ; alLijd is het toch
niet toepasselijk. Bovengenoemd
werk van Vermeylen bewijst het.
Met de nauwgezetheid van den
wetenschappelijk geschoolde, maar
tevens met de breede opvatting
van den kunst-voelende, heeft de
schrijver zijn studie over Van der
Noot uitgewerkt. Het is een voordeel, beter, een noodzakelijkheid,
en daarhij een groote vreugde dat
artisten zich met letterkundige geschiedenis gaan bezighouden (en
men vraagt zich zelfs af, hoe 't
mogelijk is dat dit niet steeds zoo
is), omdat als kunst gegeven werk
ook door kunstenaars alleen naar
zijn juiste waarde kan beoordeeld
worden ; en dat, waar de loutere
wetenschappelijkheid den gezichtsT.&L.NI.

kring soms verkleint, hot intuitieve
van hun gevoel hen dieper doet
zien in de wezenlijke waarde van
't work, en hun dingen doet ontdekken die een uitsluitend wetenschappelijk man er niet in zou
gevonden hebben . Vermeylen zelf
heeft het gevoeld, wanneer hij zijn
overtuiging uitspreekt, dat de geleerde zijn opvatting over 't iambisch vers niet deelen zal (bl .136);
wanneer hij beweert dat hij „niet
het mechanische der jambenmaat'
op 't oog heeft (blz . 68), en dat
„niet de regelmatigheid van het
metrum (hem) van belang schijnt"
(bl . 135 .). Hoe zeer ik ook zijn
uitapraak van een artistiek standpunt billijk, geloof ik toch dat hij
met de bedoeling van de schrijvers
zelf geen rekening heeft gehouden,
en dat hij hun een waarde toekent die zij niet zoo onbedingd
gehad hebben, terwijl heel zijn
werk over V. d. N. toch wil aantoonen, dat met hem voor 't eeret
bet kunstbewuetzijn in onze letterkunde ontwaakt is, en dat zijn
verzen niet meer aan louter toevalligheden hun oorsprong verschuldigd zijn . Op gevaar af eentonig to worden, daar ik over deze
20*
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quaestie mijn oordeel al eens uitgesproken heb'), betwijfel ik of de
geprezen verzen wel zoo vrij zijn ale
de schrijver bet doet voorkomen, en
of ook zij niet behept zijn met
die toenmaals algemeen heerscbende
ziekte der verkeerde beklemtoning.
Nieuwe voorbeelden tot staving
daarvan hebben mij in mijn meening versterkt. Hooren wij b .v.
near Spenser, die aan zijn vriend
Harvey schrijft : ,For the only
or chiefest hardness, which seemeth, as in the accent, which
sometime gapeth, and, as it were,
yawneth ill-favouredly, coming
short of that it should, and sometime exceeding the measure of the
number, as in Carpenter ; the middle
syllable being used short in speech,
when it shall be read long in verse,
seemeth like a lame gosling that
draweth one leg after her ; and
Heaven being used short as one
syllable, when it is in verse stretched out with a diastole, is like
a lame dog that holds up one
leg." 2) Of wanneer wij bij Bredero lezen.
En u schoonheyt ons voort verleyt
Door haer besondre luysters,
waar schoonheyt" rijmen moet op
,,verleyt", dan komt bet mij toch
voor dat „heyt" een tegen-natuurlijk accent moet hebben, wil bet
als rijm kunnen klinken . Ik zou
die voorbeelden met honderden
kunnen vermeerderen, maar acht
bet voldoende om aan to toonen,

dat die verkeerde accentueering
even „internationaal" was, als de
Renaissance zelf die hear zag opkomen, en met zich dat verschil
bracht tusschen volkstaal of gewone Hpreektaal en dichterlijke
tail, z66 dat men bet Cats later
zou verwijten, dat zijn uitdrukkingen to gemeen, to verstaanbaae
waren.
Indien dit een der schaduwzijden
is van deze machtige beweging,
zoo beeft zij toch een grooten invloed ten goede geoefend, waarop
Vermeylen met veel helderheid
van uiteenzetting wijst . Alhoewel
hij een kant van de zaak onaangeroerd heeft gelaten . Want ik
geloof dat de Renaissance niet
altijd aan een behoefte voldeed,
en dat veel, die er zich door
lieten beinvloeden, gehoorzaamden
aan een modegevoel, aan een verlangen nieuw en anders to willen
zijn, zonder den innerlijken drang
to hebben. Maar tevens bandelde
hij voorzichtig, toen hij tegen de
moeilijkbeid die 't volledig kenschetsen van die beweging bevat,
waarschuwde. Een tijdperk immers
duurt soms voort, zelfs eeuwen
nadat een „neuwe" tijd aangebroken is ; de ontwikkeling van
den mensch verschilt toch dikwijls
volgens de plek der aarde wear
hij zich bevindt. Een nieuwe tijd,
meen ik, wordt gekenmerkt door
bet op den voorgrond treden van
een trek, die lang reeds in kiem
bestond ; en indien bet met minder

') In Tijdschrift v . Ned. Taal- en Lett. XVII, bl. 105.
'I Aangehaald bij James Russel Lowell . The English Poets. Leipzig,
Heinemann and Balestier, 1891, hl . 12 .
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moeilijkheden gepaard gaat de
feiten voor oogen to leggen, des
to lastiger is het die feiten
terug to brengen tot yen of meer
princiepen, waarin ze alle passen . 1 )
Veel van het nieuwe wordt gevonden in individuen, die nog
gedeeltelijk tot het zoogezegd
vroegere tijdvak behooren, en veel
van het oude in hen die als vertegenwoordigers van de nieuwe
richting optreden . Dat heeft Vermeylen aangetoond ; misschien had
hij 't wat breedvoeriger kunnen
doen . Want, ondanks al 't nieuwe
in den dichter V. d. N., is er toch
nog veel dat klinkt als een nagalm
uit de middeleeuwen, met hun
spontanelteit en volkschheid, en
als een nagonzen van de rederijkers
met hun gegoten dichtvormen en
gebrek aan gevoel . Scbijnt het
volgende vers van V. d. N . : waer
na al-tijdt staet myn verlanghen",
geen naklank van het : Naerhaer
is alle mijn verlanghen" uit het
volkslied? Of is het vole moraliseerende dat nog in zijn werk
voorkomt Been voortzetting van
de middeleeuwen? En herinneren
ons uitdrukkingen als : ,eenpaer",
„met goey manier van doene", tot
verfraeyen", veurschreven", niet
om verclaren",
met goedt vercloeken", vrij sonder schamen",
,med verblij(len", niet om verri-
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ken",
niet om verschoonen",
,boven maten", e . a. niet aan de
talrijke keeren dat de Rederijkers
die stoplappen gebruikten? Doch
daarnaast vinden wij lets in V. d. N.
dat wij v66r hem in onze letterkunde flog niet aangetroffen hebben :
n.l . zijn zelfcritiek, wel het beste
bewijs, dunkt mij, van het literaire
bewustzijn, waarover Vermeylen
spreekt (bl. 37). Juist omdat dit
feit zoo belangrijk is, vind ik dat
hij ook wat nieer den nadruk had
mogen leggen op de verbetering
van het Sonnet . ,Ick sash myn
Nimphe int suetste van den Jare",
dat eerst voorkomt in Het eerste
Bosken", en daarna grootendeels
van stoplappen ontdaan, in Het
Cort Begryp der XII Boeken
Olympiados" . _) Dat was immers
kenschetsend voor den tijd, want
juist dat was nieuw. Het bewees
een verdieping van 't gevoel . En
de persoonlijkheid van Anna Beyns
terzijde gelaten, waaraan de schrijver terecht herinnert, had toch ook,
zoo niet v66r V. d. N ., dan toch
zeer waarschijnlijk wel tegelijk met
hem, Lucas d' Heere aandoeningen
van zijn gemoed uitgezegd, wel
niet artistiek, maar toch gevoeld . ')
Legt men echter het werk van
den Gentenaar naast dat van den
Jonker, dan is bet verschil, dat
tusschen den rijmelaar, den rede-

') Cf. Karl Federn . Renaissance en Romantiek . (In Van Nu en Straks .
Nieuwe Reeks IV, bl . 152 .)
') Aangehaald bij Verwey . Gedichten van Jonker Jan van der Noot .
Amsterdam . Scheltema en Holkema, 1895, bl. 17 en 44 .
') In zijn Hof en Boomgaerd der Poe&ien van 1565 . Ik hoop daarop
terug to komen in mijn monographien over Lucas d' Heere en Karel van
Mander, waarvan ik de bewerking onder handen heb .
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rijker en den dichter, die nog wel
niet tot volle ontwikkeling gekomen
is, zooals o.a. het veelvuldig gebruik van het epitheton „goedt",
en zelfs dicht na elkaar (zie bl .
108 van Verwey's uitgave) het
schijnt to bewijzen ; of het onbeholpene dat er ligt in verzen als de
volgende, die tevens aanduiden
dat V. d. N . nog niet volkomen
meester was over zijn ingeving,
maar doze wel over hem :
Heur borst-kens wit syn (daer ick
[af moot droomen)
Ge-lijck de vrucht is der Oraengen
[boomen,
Oft sy syn oock to recht (om bat
[te spreken)
By bollekens van oudt yvoir
[geleken
Waer op den Aerdt op elck' heeft
[comen veughen
Een criexken roodt. Dit schrijve
(ick med geneugen .
(Verwey, bl . 58.)
Is het niet eigenaardig, dat gebrek aan keus ; die dichter, welke
twee vergelijkingen in zijn pen
heeft en ze beide uitwerkt? Maar
duidt het tevens niet op eon drang
naar artisticiteit van den man die
zijn dichterlijk gevoel bevredigd
weet door twee figuren, maar het
eon aan 't ander niet kan opofferen? En nit diezelfde redenen
van artisticiteit is dan ook zijn
karakteronvastheid uit to leggen.
Hij was eerst en vooral kunstenaar,
het is waar, Mn die dikwijls zijn
kunst tot broodwerk verlaagde, en
nooit hebben de godsdienstige be-

roerten hem zoo zeer kunnen beinvloeden, dat hij er heelemaal in
opging. Welk verschil met Lucas
d' Heere en Van Mander, die
men gewoonlijk in 66n adem noemt
met V. d . N.I Ala karakters staan
de twee eersten naast de grootste
figuren uit de 16e eeuw ; niets
heeft ze in hun overtuiging doen
wankelen . Ala kunstenaars echter
streven ze V . d . N. niet op zij,
die zijn pen slechts bij uitzondering
ten dienste stelde van de politiek
en den godsdienst, maar die zong,
omdat hij zingen moest, al kwam
de grootste opwekking van buiten,
nit Frankrijk. In de Pleiade heeft
V. d. N . zijn aansporing gevonden .
Maar zijn gevoel was in staat om
het gekregene naar waarde to
schatten, het in zich op to nemen
en to verwerken, wat met veel
anderen niet het geval was, en om
daarnaast toch nog oorspronkelijkheid genoeg to bewaren om eon eigen
stem to hebben.
Waar Vermeylen er in geslaagd
is ons eon duidelijk beeld van
V. d. N . voor oogen to hangers,
zullen wij hem niet hard vallen
om eenige onnauwkeurigheden, die
maar kleinigheden zijn en aan hot
beeld van den dichter niets veranderen . Er word reeds op gewezen dat de lauwerkrans, then
V. d . N. om de slapen draagt,
niet hot eenig geval van then aard
is in de Nederlanden . In 1507
word to Tbienen Gerardus Geldenhauer Noviomagus door Keizer
Maximiliaan tot dichter gekroond . ')

') Zie J . Prinsen, J.Lz . Renaissance en Humanisme .
Zuid.

XXII, 6, bl . 505) .

(In Noord en
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En aan Houwaert ward door de
Brusselsche jonkvrouwen een lauwerkrans aangeboden, ale belooning voor zijn Pegasides Pleyn
ofte Den Lusthof der Mnechden .')
Niet overal ook is door Vermeylen alles afdoende uitgemaakt .
Zoo komt het mij voor dat de
schrijver wel wat baastig is heengestapt over 't onderzoek betreffende
hat door hem verloren verklaarde
„Bdcher der liebdten" (bl . 42) . Is
het soma geen bijtitel of een karakterizeering door Grenerus van een
ander zijner werken, later onder
een anderen naam verschenen,
vooral wanneer we hooren dat er
naderhand nog dikwijls spraak is
van dit werk, en dat componisten
ale Andries Pivernagie, Gregorius
Trehou, Huibrecht Waelrans en
Cornelis Verdonck „sommige Sonetten oft Madrigalien" op muziek
gebracht hebben (bl. 44)? Komen
de woorden van de composities
overeen met gedichten die in andere
werken van V . d . N. voorkomen,
dan is de zaak opgelost. Ik weet
niet of Vermeylen dit onderzoek
gedaan heeft ; in ioder geval deelt
hij er one don uitslag niet van mee .
Ook is hat woord „ketteriie"
geen bewijs van Katholicisme,
zooals Vermeylen het doet voorkomen (bl . 66) . Dit woord word
niet uitsluitend door de Katho-
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lieken gebezigd ; ook de Protestanten
bedienden er zich van om hun
tegenstanders aan to duiden . Plaatsen uit Lucas d' Heere's Tractaet
ofte Handelinge van de Kercke,
in 1580 verschenen, op een oogenblik dat hij reeds lang openlijk
tot de Hervorming was overgegaan,
bewijzen het. Op blz. 23 lezen
wij : „Maer wy segghen dat zy (nl.
de Roomsche Kerk) eon Kettersche
Kercke is."')
Onjuist is de bewering (bl. 42)
dat d' Heere de psalmen van Marot
vertaald heeft . Hij vertaalde er
slechts 37, en niet alleen naar
Marot, doch ook naar de Beze,
Marot's meewerker. ')
Ook op een tegenspraak in Vermeylens work moot ik wijzen, waar
hij op bl. 51 beweert dat „V. d . N.
de germaansche 1) woordkoppelingen vermijdt, die de Pl6iade met
geweld in de fransche poezie wilde
invoeren", terwijl hij op bl . 123
zegt : „Hij (nL V. d. N .) volgt de
Pleiade zelfs niet na, waar zij die
vreemde woordkoppelingen near
't Grieksch of 't Latijn •) schept ."
Ik geloof dat die woordkoppelingen hier alles behalve Germaansch waren . Om een voorbeeld nit vele to nemen : wanneer
Van Mander in zijn Bucolica en
Georgica de samenstelling claerstemsche" ale hoodanigheids-aan-

') Cf. Dr. A . S. Kok . Van Dichters en Sahrijvers. Culemborg. Blom &
Olivierse . (1898-1899). 2e Auk, bl. 199 .
'~ Andere bewijzen in 't zelfde werkje op bl . 12, 18, 45 en 241 .
') Tot inlichting kan ik den Heer V ., die do le uitgave van Datheens
psalmen (1566) niet kon vinden (bl. 162) meedeelen, dat de Heer Victor van
der Haeghen, archivaris der stad Gent, er eon exemplaar van bezit .
") Ik cursiveer.
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duiding bij „swanen" voegt, doet
hij niets anders dan het oorspronkelijke ,argutos olores" vertalen .
Op bl. 169 gaat Vermeylen to
ver, wanneer hij met zekerheid bet
Pasquillus Testament (waarom
Pasquillen bij V.?) aan d' Heere
toeschrijft .
Zeker is dit niet;
hoogstens zeer waarschijnlijk . 1)
Deze kleine opmerkingen doen
natuurlijk geen afbreuk aan de
waarde van 't work, en halen V.d.N.
niet neer van de plaats waarop
Vermeylen hem gesteld heeft . Zijn
invloed op de andere schrijvers is
overigens gering geweest ; V . stelt
dit vast, al wordt V. d. N. naam
in Den Nederduytschen Helicon
(waarom Het bij V., bl. 139 en 140?)
van 1610 nog tweemaal genoemd .
Maar vroeger reeds scheen men
hens of vergeten of niet gekend
to hebben . Door de vriendelijke
welwillendheid van wijzen den Heer
Dr . Ch. M. Dozy, oud-archivaris
der gemeente Leiden, gewerd mij
indertijd een handschriftelijk gedicht,
dat door den archivaris aan den bekenden Jan van Hout toegeschreven
werd . Het ontbrak hem echter aan de
gegevens om den datum van het
stuk met eenige juistheid to bepalen . Het is een klacht van de
Nederlandsche taal, die als persoon optreedt, en bedroefd is, omdat men zooveel vreemde woorden
in 't Nederlandsch gebruikt . Zij
wijst op 't voorbeeld van de Italianen en de Franschen, die hun
taal zuiver schrijven, welke door
goede dichters verrijkt wordt . En
gnat zij voort :

Aenmerct den vlyt van mynen
[zoon den Corenhert
Dantwerpsche (eylas) omgeschof[fierde maecht
my bystan t duet met haren Heyns.
[En haecht
De stat van Gent tot mywaert
[overt ooe milder
Dees vuet my op Lucas de Heer
[den schilder
Due kinderkens zue gy myn druc
[wilt dra bevreden
Poocht u aldees haer vueten stap[pen nae to treden .
Het komt mij voor dat dit gedicht omstreeks het einde van de
160 eeuw ontstaan is. Misschien
wel na de inneming van Antwerpen in 1585, waarop de uitroep :
„Dantwerpsche (eylas) omgeschoffierde maecht" schijnt to slaan .
Willem van Haecht in elk geval gaf
in 1579 zijn psalmvertaling uit . Het
wijzen op de geschuimde woorden
schijnt mij het oogenblik aan to
duiden waarop de Kamer
In
Liefd' bloeyende" hear Twe-spraack
vande Nederduitsche Letterkunst"
(1584) en andere werken tot taalzuivering uitgaf. Dat Marnix niet
genoemd wordt, die toch in ieder
geval ale een der eersten zou
moeten aangetoond worden, is misschien met opzet geschied. De
overgave van Antwerpen werd
hem, zoo men weet, door de Protestanten zeer kwalijk genomen ;
men ging zelfs zoover hem van
verraad to beachuldigen . Dat Van
Mander evenmin eon plaatsje heeft,
is misschien aan de omstandigheid
to wijten dat hij nog niet bekend

') Ik zal dit nader aantoonen in mijn verhandeling over d' Heere .
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was ; immers is het slechts omstreeks 1600 dat hij beroemd werd
in de Nederlanden . Tusschen 1580
en 1590 is dus misschien het gedicht geschreven, en toen behoorde V . d. N. Loch niet meer
tot de onbekenden . ')
Maar bekend of niet, al of niet
Antwerpen, Januari 1901 .
')
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invloedrijk, toch verschaft hij ons
door zijn zuiver kunstbegrip en
door zijn soms heel mooie verzen
een dichterlijk genot, dat wij in then
tijd niet gewoon zijn, en Vermeylens groote verdienste is bet ons
dit met veel duidelijkheid to hebben aangetoond.
Dr . MARTEN RUDEIBHEIM.

Mettertijd hoop ik dit gedicht in zijn geheel uit to geven .
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VERANDERING VAN WOORDBETEKENISSEN . ')
(S emasiologie.)

VI.
OPEENVOLGING VAN ONDERSCHEIDEN BETEKENIBVERANDERINGEN .

Onder de voorbeelden die wij tot dusver aanvoerden, waren er
enkele waar men bij opmerken kon, dat de betekenis van een
woord soma eerst in de ene, dan in de andere richting verandert .
In zulke gevallen gebeurt bet niet zelden dat de oorspronkelike
betekenis geheel verdwijnt, en een toevallige, bijkomende omstandigheid op de voorgrond treedt.
Wij merken dit o.a. op bij uitdrukkingen die eigenlik een betrekking van pleats aanduiden en dan, omdat in dit plaatselike
toevallig de oorzaak ligt van bet een of ander, iets causaals gaan
betekenen .
Grond is bet fondament dat iets draagt, waar iets op rust ; dan
bet fondament waarop een bewijsvoering steunt (vgl . : gronden
aanvoeren voor een bewering) ; dan datgene, waar onze mening op
berust, argument (,,ik heb geen grond om aan zijn schuld to
twijfelen" ; niet zonder grond ; op die grond) ; dan : reden van
bestaan (vgl . A. Loosjes : ,Ik zou aan u schrijven, wanneer mijn
hoop meer grond had", gecit . Wbk. Ned. Taal V, 944. - Ook :
ongegrond) . Ook : oorzaak (vgl . Cats : „Die tot sijn quale raet wil
krijgen En moet haer gronden niet verswijgen", gecit. Wbk.
t. a. p . 945).
Bij middel iets dergelijks . Middel is eigenlik bet middelste deel
van een zaak ; dat, wat zich tussen twee dingen bevindt . De betekenis wijzigt zich tot : datgene waardoor men van bet een tot
bet ander komt ; dat, wat tussen bet onderwerp en zijn doel
staat . - Daar bet gemakkelikste middel om tot iets to komen
geld is, wordt middel(en) ook in die zin gebezigd . ,Een man van
middelen". ,Hij heeft de middelen niet." Bemiddeld .
')

Zie hiervoor blz. 288 .
T.&L.XI.
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Ook weg neemt causale betekenis aan. Vgl. vanwege, van rechtewege, deewege, wegens.
Verder halve (oorspr. betekenis : zijde, kant, richting) in derhalve,
weshalve, mijnenthalve.
Voorzetsels die betrekkingen van plaats aanduiden, krijgen ook
causale betekenis :
On. Vergel. een zin ale „de mug vliegt on de kaars" met „hij
werkt on den brode."
Bij. „Je kan bij zijn aanleg moeilik anders verwachten ."
Op gelijke wijze gaan ook voegwoorden van tijd in voegwoorden
van reden of grond over .
Daar, eerst plaatsbepaling, daarna voegw . v. tijd (in de bet.
toen, terwijl ; nu verouderd), eindelik causaal voegwoord .
Wijl en dewijl doelden ook oorspr. op tijd (wijl = tijd, tijdruimte. Vergel. terwij l) .
Nochtans, ontstaan uit nog dan, wil eigenlik zeggen : „dan komt
er nog iets bij ;" daarbij . Dat ,er-bij-komende" heeft soma tegenstellende betekenis ; dan wordt die (eerst toevallige) tegenstelling
hoofdzaak, en nochtans goeft to kennen dat bet verwachte (altans
,Hij
in normale omstandigheden to verwachten) gevolg uitblijft :
was een good zwemmer ; nochtan8 kon hij do oever niet bereiken .
Wij zullen nu enige woorden bespreken, die oorspronkelik goede,
altans neutrale hoedanigheden noemden, maar langzamerhand een
beslist ongunstige betekenis kregen .
Dat zo iets m6gelik is, hebben we al gezien . In een goeie man,
een brave vrouw geven de bijvoegelike naamwoorden iets prijzenswaardigs to kennen . Daar goedhartigheid en braafheid echter wel
eons samongaan met een zekere armoede van geest, word door
sommigen op dat goeie en brave uit de hoogte neergezien. Zo kon
men dan met iets medelijdends in z'n stem van ,wel een goeie
man" of ,zo'n brave vrouw" gaan spreken .
lets dergelijks - maar veel sterker - vinden we bij een woord
als slecht. Oorspronkelik beduidt bet effen, vlak ; dan : eenvoudig.
,,Slecht en recht geloof." Slechte mensen waren eenvoudige mensen ;
mensen van weinig beschaving, uit mindere stand . De ongunstige betekenis wordt al sterker, verdringt eindelik de oorspronkelike geheel .
Simpel, eenvoudig, ontwikkelt zijn betekenis tot die van idioot .
Onnozel was eerst onschadelik, toen onschuldig, toen niet in
staat om kwaad to doen, halfwijs .
Gemeen (oorspr. algemeen) ging ook die kant uit . In ,gmeen
overleg" ,gemenebest" enz . is de oorspr . betekenis echter nog
zichtbaar.
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Nog een woord dat tot deze groep behoort, is hot nu verouderde,
maar in de 170 eeuw veelgebruikte aalwaardig, aalwarig, alwarig .
't Betekende eigenlik : al-waar, d. i . geheel waar . Later : ernstig ;
eenvoudig ; toen : zot (vergel . simpel), onbezonnen enz .
Andere woorden die een ongunstige betekenis ontwikkelden, zijn :
middelmatig ; alledaags ; in sommig verband eigenaardig (ofschoon
eigen-aard en oorspronkelikheid gewoonlik geprezen worden), gepeupel enz.
Some verliest oud zijn gewone betekenis en dient het om iets
verkeerds, vervelends in iemand aan to duiden . Zelfs van kinderen
wordt wel gezegd : ouwe zanik, ouwe zeur, ouwe drens .
Boef betekende eerst jongen ; dan knecht, dan schavuit, schurk .
Ellendige en ellendeling wil oorspronkelik niets anders zeggen
dan persoon nit een ander land ; gespecialiseerd tot : banneling
(van el, ander, en land) .
Standje beduidt oorspronkelik : het bijeenstaan (van mensen) . Door
bijgedachte aan ruzie, waardoor bet bijeenstaan vaak wordt veroorzaakt, ontwikkelt het zijn tegenwoordige betekenis .
De oude betekenis van wrevelig was moedig, koen ; vandaar
brutaal, kort aangebonden enz .
Huichelen wil oorspr . zeggen : vleien ; schimpen betekende schertsen .
In al deze voorbeelden heeft een ongunstige bijbetekenis de
oorspronkelike verdrongen.
Hier volgen enige gevallen waarin
bijvoorstellingen van allerlei aard, maar niet juist ongunstig, op
de voorgrond treden .
Bij tafel word dikwels aan eettafel gedacht . Nu ging het woord
niet alleen eettafel betekenen, maar ook het eten . B .v. „Je moot je
onder tafel (= onder bet eten) behoorlik gedragen." - ,Na tafel
(= na bet eten) gaan we uit." - ,Ze houden daar van een goeie
tafel." Vergelijk ook het ww . tafelen : ,We hebben van middag
wat lang getafeld."
Maal bet . zoals wij zagen tijdpunt, tijd . Hot word vaak van
de tijd gebezigd, waarop men at (etenstijd), en zo kreeg ook
maal de betekenis eten. Het middagmaal (= bet middageten) ;
avondmaal ; een lekker maal enz.
Vergelijk ook maaltijd, dat
waarschijnlik dezelfde weg heeft doorlopen ale maal alleen . Due
maaltijd eerst = etenstijd, daarna het eten (,,Gedurende de maaltijd. "
,,Een eenvoudige maaltijd") .
Kermis . Eerst de mis ter viering van do wijding van een kerk ;
dan ook gezegd van de jaarmarkt, bij die gelegenheid gehouden ;
dan die jaarmarkt alleen ; die jaarmarkt met z'n vermakelikheden ;
eindelik ook de vermakelikheden alleen (altans in hoofdzaak) .
Zegen (uit Latijn signum) bet. eigenlik token ; gespecialiseerd
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ale teken des kruises. Dan : woorden bij bet makers van dat taken
uitgesproken ; bij uitbreiding : woorden waaraan men beschermende
kracht toekende ; plechtige heilwens, voornamelik door afecheidnemende ouders tot hun kinderen gericht .
Interessant is 't, de betekenisontwikkeling na to gaan van het
werkwoord zien.
Eerst was bet : met de ogen waarnemen, kijken. Toen werd
het gebezigd van de uitdrukking van iemands ogen : Hij ziet
scheel, hij zag vrolik . Eindelik diende zien om het gelaat, bet
uiterlik van iemand to kenschetsen, waarbij aan de ogen niet
meer hoeft to worden gedacht (zien = er uitzien) . ,Wat ale je
bleek i" „Hij zag vuurrood ." „O, hij zag zo geschrokken l"
Kozen bet. eerst spreken, babbelen . Dan gespecialiseerd als bet
babbelen van verliefden, met bijgedachte aan tederheidsuitingen
ale kussen, strelen enz. Dit bijbegrip wordt hoofdzaak in liefkozen
- een handeling die ook zonder spreken geschieden kan .
Eigenaardig is ook de betekenisontwikkeling van laten.
Eerst was bet : nalaten, niet verhinderen dat iets geschiedt (,,Ik
zou dat overbodige werken maar laten". - „Hij liet hem kalm
vertrekken") . Waarschijnlik doordat dit laten, nalaten some een
gevolg was van een zich-zelf-bedwingen, van inspanning due, kon
bet overgaan tot de betekenis : zorgen dat, bewerken . „Hij liet
verse troepen aanrukken ." „De rechter liet de gevangenen wegvoeren." „Hij liet alles streng onderzoeken." In deze zinnen is
laten bijna een tegenstelling van laten = nalaten geworden . De
overgang van betekenis ward bier vergemakkelikt door zinnen ale
„hij liet de sleutel vallen," waarbij het onzeker kan zijn of laten
een niet-verhinderen uitdrukt dan wel een opzettelik doen.
Krijgen (bet sterke w.w .) staat in verband met een oud substantief dat inspanning betekende . Uit zich inepannen ontwikkelde
zich de betekenis trachten, streven, worstelen, strijden . Dfihruit :
door strijd verwerven, verkrijgen. Het begrip verwerven treedt op
de voorgrond, dat van 8trz d verzwakt en verdwijnt . Krijgen hoeft
niet meer met inspanning gepaard to gaan (,,een geschenk krijgen"),
het kan zelfs iets onverwachts en iets ongewensts to kennen geven :
een ongeluk krijgen, slaag krijgen enz .
Beetellen. Eigenlik : bij iets plaatsen, op iets plaatsen, met iets
bezetten. Dan o. a. iets regelen, iets bezorgen, iets leveren (,,de
waren nit die winkel waren van ochtend nog niet besteld") ; en
eindelik : melden dat iets geleverd moest worden (een boek bestellen, wijn bestellen) .')
Zengen is een causatief van zingen . 't Betekent due oorspr . doen
') Vergl. voor bestellen het Nederl. Wbk . II 2e Auk, 2131 vgg.
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zingen (snerken, snirsen) . Later werd zengen = schroeien, licht
branden . Aan 't zingende geluid werd daarbij niet meer gedacht .
Ook bij de modale hulpwerkwoorden zijn zeer grote betekenisveranderingen waar to nemen.
Een paar voorbeelden.
Kunnen betekende oorspr. weten, begrijpen (vgl . kunde, kundigheden). Dan wordt bet veelal gebruikt om een prakties weten,
een vaardigheid aan to duiden : Hij kan zwemmen, vioolspelen.
In veel gevallen nu is de oorspr . bet. weten geheel verdwenen
en door in 8taat zijn, mogelik zijn vervangen . B.v. „Hij kan elk
ogenblik komen". ,Ze kan een jaar of twintig wezen ."
Mogen was vroeger : vermogen, macht hebben, kunnen (nog
over, ofschoon verzwakt, in : Dat mag wel zo zijn) . Een overgang
tot de latere betekenis hebben we in zinnen als : „Ik mocht hem
wel weer eens opzoeken. " „Je mag wel eens vragen hoe hij het maakt ."
Zullen, in etymol. verband met schuld, was : van rechtswege
verplicht zijn . Vandaar dat bet kon gaan betekenen : voornemens
ziju to doen, en dat het, geheel verbleekt, de toekomende tijden
helpt vormen.
Tot de gevallen waarin een bij-voorstelling tot hoofdzaak is geworden, behoren enige woorden die een maat of hoeveelheid aanduiden, maar niet (zoals de vroeger besprokene voet, duim, el)
uit metaphories gebruik to verklaren zijn .
Roe(de), de lengtemaat, is hetzelfde woord als roe : gard, stok,
rietstengel. Toen er roeden ale meetstokken van een bepaalde
lengte (10 meter) in gebruik waren gekomen, ging bet woord roe
van de stok op de lengtemaat over, en wist men al spoedig niet
meer wat roe eigenlik wilde zeggen .
Schok betekent nu zestigtal. Oorspr . hoop, onbepaalde hoeveelheid. Waarschijnlik door bet gebruik om bij 't oogsten telkens
60 bundels bijeen to plaatsen, kreeg echoic zijn bepaalde betekenis .
Lets dergelijks bij last, eigenlik lading d. i . karrevracht .
Sommige woorden die oorspr. iets van een leeftijd to kennen
geven, zijn een afhankelikheidsbetrekking aan gaan duiden .
Vooreeret jongeren, dat discipelen, leerlingen betekent .
Oudere (eigenl . ouderen) wordt nu uitsluitend gezegd van vader
en moeder.
Meid uit maagd, jong meisje, ongehuwde vrouw, nam de betekenis aan van dienstbode .
Knecht, mannelik kind, jongetje, jonge man, werd : bediende.
Vergel. ook bet nederl: indiese jongen voor mannelike inlandse bediende, zelfs van hoge leeftijd .
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Eveneens ten gevolge van ontwikkeling van bijvoorstellingen
gaan verwantschapsnamen soms in soortnamen over.
Besje, grootmoeder (uit beat verkorting van bestemoer = grootmoeder) is nu in bet algemeen een stokoude vrouw.
Evenzo grootje .
Ook moedertje betekent oude vrouw . Vgl. nog vadertje (voor :
vrindje, baasje) .
Zus voor meisje : Een knappe zus, een olike zus, een Mennistezusje .
Verder : koffietante en in 't Zuid-Afrikaans : Oom, tante, neef, nicht .
Wij komen nu aan een grotere groep .
Eigennamen worden, door 't op de voorgrond treden van een
bijbegrip, tot soortnamen, naderen altans tot de soortnamen . We
zien hier dus het tegenovergestelde van hetgeen wij opmerkten op
b1z . 112 (ontstaan van eigennamen uit soortnamen).
Vooral de naam Jan is gebruikelik om, 't zij zonder 't zij met
een toevoegsel, allerlei mensen en mensetypen aan to duiden.
Een kelner is een Jan, een matroos een Jantje . Vergelijk verder
Jan Klaassen ; Jan Salie, Jan Kalebas, Jan Ongeluk, Janhagel,
Jan Rap, Jan Gat, Jan Hen, Jantje Goddome en Jantje Sekuur .
Hana, verkorting van Johan (meest in gebruik door duitse
invloed) : Hansworst, Schraalhans, Hans Fortuinig . Vgl . ook het
van Hannes afgeleide werkw . hannesen (zaniken) .
Piet in : Pietje bedroefd, Pietsnot, 'n hele Piet .
Vgl. verder : Dolle Gijs, brave Hendrik, ijzeren Hein, houten
Klaas, 'n Bram, 'n bone Griet, malle Trien, pottetrien enz . enz .
Men neemt gewoonlik aan, dat het nu verouderde maarte (dienstmeid) is ontstaan uit de voornaam Martha (vgl . Lukas X, 40) .
Een uitsluitend ongunstige betekenis kregen de voornamen
Stoffel en Lijs ('n stoffel = 'n onhandige domoor ; een lijs = 'n
saai, langzaam persoon) .
Ook op dieren en voorwerpen worden soma eigennamen van
mensen overgedragen . Een kanarievogel heet een piet, het winterkoninkje kleinJantje. Een rieten model om japonnen to passen
noemt men een mandemie, het bovenkruiszeil een grietje, het
matrozemes kortjan, een dunne tros een kee8je, een klemtang een klaas,
een nachtkledingstuk voor jongetjes hanssop (van Hans Soep, 'n
neefje van Hans Worst) . In de dievetaal was lange Hannes de
geselpaal en worden, naar ik meen nu n6g, een sleutel een petrua
en voetstappen frederika genoemd .
Maar ook familienamen worden tot appellatieven door veelvuldig
gebruik . 1)
') Vgl. bet stuk van Dr. G. A . Nauta in Taal en Letteren X, 59 vgg . en 97 vgg.
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Een likje (chocolaadje) heet naar Caspar Flick ; een hopje naar
baron Hop ; de trem volgens sommigen naar zekere Outram (afleiding zeer onzeker) ; een kiekje naar de leidse fotograaf Kiek enz .
Ook sommige namen van volken hebben in bepaalde verbindingen bet karakter van eigennamen verloren .
Ons woord slaaf is oorspr . hetzelfde als Slaaf (persoon van
Slavies ras). Met slaaf bedoelde men in Duitsland al spoedig een
gevangen Slaaf ; dan gevangene in 't algemeen, dienstbaar gemaakte enz .
Vergelijk verder de uitdrukkingen : „'t Is hier niet pruisies" en
,,'t Gaat er spaans toe ."
VII .
BETEKENISVERANDERING VAN ZEGSWIJZEN . 1)
Reeds herhaaldelik waren wij in de gelegenheid op to merken,
dat niet alleen enkele woorden van betekenis veranderen, maar ook
uitdrukkingen, zegswijzen, zonder dat juist de afzonderlike, daarin
voorkomende woorden een nieuwe betekenis ontwikkelden .
Een groot aantal spreekwijzen waarin de woorden news, mond,
oven, Land enz. voorkomen, moeten hiertoe gerekend worden .
Met zijn neus in het vet vallen, iemand bij de neus hebben,
niet verder zien dan zijn neus lang is, iemand iets onder de neus
wrijven, op zijn neus kijken enz .
Met de mond vol tanden staan, iemand de mond snoeren, niet
op zijn mondje gevallen zijn, iemand naar de mond praten, een
grote mond (bek) opzetten enz .
Een oog in 't zeil houden, iemand naar de ogen zien, iemand
de ogen uitsteken, ergens een goed oogje op hebben enz .
lemand de tanden laten zien, iemand de tanden uitbreken,
haar op de tanden hebben enz . enz .
Veel van die zegswijzen zijn ook in hun oorspr . betekenis nog
duidelik ; andere echter niet . En het is zeer de moeite waard,
na to gaan w6irdoor bij sommige de oorspronkelike zin is verduisterd.
Die oorzaak nu ligt veelal in het verouderen van een gebruik .
Wij zeggen voor ,opstaan na de maaltijd" ook de tafel opbreken .
Dat ,opbreken" had in de middeleeuwen werkelik plaats . De
') Voor dit hoofdstuk verwijs ik naar Dr . F . Stoett's Nederl. Spreekwoorden enz ., waarin veel van de hier behandelde uitdrukkingen worden
aangetroffen .
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tafel bestond nit planken op schragen . Na bet eten werden die
tafels opgebroken ; planken en schragen op zij gezet .
Feel ophef maken. Misschien ontleend aan 't soma blufferig
opheffen van de wapens v66r het begin van het tweegevecht .
De plaat poet8en en zijn piek 8churen waren vermoedelik verontschuldigingen van lafaards, die zich aan het gevecht onttrokken .
(Plaat is dan harnasplaat, borstplaat) .
Een korf krijgen en door de mand vallen staan in verband met de
middeleeuwse galanterie . Edelvrouwen lieten hun minnaars niet
zelden heimelik optrekken in manden naar't raam van hun kamer.
Lastige hofmakers lieten ze op, of neer, in manden met slappe,
slecht bevestigde bodems . De heren vielen dan door de mand .
Nog in de 17e en 18e eeuw was een bodemloze korf het symbool
van een blauwtje (nu nog studenteterm : een korf krijgen = zakken
voor een examen).
Vrg. verder : een lane voor iets breken, voor iemand in de bres springen enz .
Nauw verwant hiermee zijn de gevallen dat een vakterm, of
uitdrukking die in beperkte kringen thuis hoorde, in veranderde
betekenis algemeen in gebruik is gekomen .
Op touw zetten herinnert aan 't weversbedrijf ; monnikewerk verrichten (geduldwerk doen . Ook : nodeloos work) aan het kloosterleven .
Met de klap lopen deden de melaatsen, die hun komst aankondigden
door de lazarus-klep. Over de kling jagen wil eigenlik zeggen : het
hoofd afslaan, zodat dit over de kling springt (gejaagd wordt) .
Vergelijk verder : in het krijt staan (schulden hebben), vest op zijn
kerf8tok hebben (oorspr . ook : veel schuld hebben), 't is een etreepje
aan de balk (zolderbalk, waarop merkwaardige feiten soma met
een tekentje en een datum werden vermeld) ; to kort schieten;

ergens geen gras over laten groeien ; met open kaart epelen ; door
de mazen van het net kruipen ; achter het net vissen; munt uit lets
slaan enz. enz.
Dikwels ontmoeten wij in zegswijzen woordeparen, gewoonlik
door alliteratie of rijm verbonden, die ook in hun betekenisontwikkeling opmerkelike veranderingen hebben ondergaan .
Daar zijn in do eerste plaats die woordeparen, waarvan het 6ne
lid tot do eigenlike drager van de betekenis is geworden, en 't
andere onbegrepen blijft en als onbelangrijk wordt beschouwd .
B .v . van heinde en ver. Fer geldt hier voor 't eigenlike. Dat heinde
(in verband met hand) wil zeggen : dichtbij, is aan 't grote publiek
niet meer bekend . Tegen wil en dank. Wit het eigenlike. Dank
(in verband met denken) had vroeger ook de betekenis wil.
Kant en klaar. Dat kant ,netjes" betekende, ,zoals 't hoort," is
niet algemeen meer bekend .
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Hangen en verlangen . In 't Middelnederlands kon hangen dezelfde
bet. als verlangen hebben .
Heg noch steg . Steg eigenl . bruggetje, paadje.
Hou en trouw. Hou = genegen .
Zoals 't reilt en zeilt. Volgens Franck staat reilt voor treil t, dat
bet. trekken, slepen . 1)
Paal en perk aan iet8 etellen. Perk was afgesloten ruimte, afsluiting, grens .
To kust en to keur. Keur (op keur) kent men nog. Kust, ook
van kiezen bet. hetzelfde.
In kind noch kraal denkt niemand aan de vogel kraai . Het
woord schijnt haan (de kraaiende) to betekenen . Het staat dan
voor kippen, hoenders .
Bij een andere woordparengroep - van de eerste niet overal
scherp to scheiden - wordt nog wel aan ieder lid een betekenis
gehecht, maar bij een van de woorden is die betekenis vaag . De
oude verloren gegane zin wordt zo goed en zo kwaad ale het kan
door een nieuwe vervangen die men in 't woord legt .
Bont en blauw slaan . Vroeger : blond (d. i . geel) en blauw slaan .
Slecht en recht. Bij 8lecht (oorspr. eenvoudig) denkt men zich
veelal : niet veel zaaks .
Frank en vrij . Frank - oorspr . hetzelfde woord ale de stamnaam
Frank, de Frank, betekende vrij, onbeschroomd .
Loven en bieden . Bij enig nadenken begrijpt men dat loven bet
aanprijzen van de verkoper is . Toch voelt men in een zin ale
„na veel loven en bieden kreeg ik bet voor een gulden" in ,loven' een
handeling van de koper, die moat dienen om de prijs to verminderen .
Rijden en roasen, wikken en wegen, enz.
Bij nog een andere groep zijn de woordeparen zo innig verbonden,
dat geen van de leden sterker dan 't andere is . Maar in de
hier bedoelde gevallen wekt ook geen van beide een duidelike
voorstelling . De uitdrukking heeft nog alleen ale geheel betekenis .
Tegen heug en meug . Heug bet. lust, zin. Meug, in verband
met mogen (lusten) eveneens.
Van haven tot gort. Wijziging van „van aver tot aver" (van
de ene voorouder tot de andere) .
Op en top voor „op end' op", d . i . helemaal .
Steen en been klagen . Waarschijnlik : klagen aan stenen en beenderen
(op het kerkhof?), daar levende schepsels niet to vermurwen zijn .
Vgl . verder : vieren en vijven . Ook : vijven en zesaen .
') Volgens Stoett : zoals 't rijdt en zeilt.
anker liggen .
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VIII .
INVLOED VAN ZEDEN EN GEw00NTEN .

Verandering van zeden, gebruiken, kan ook op de woordbetekenis
van invloed zijn . Een voorwerp wordt b .v. genoemd naar de
eigenaardige vorm, of de grondstof waaruit het vervaardigd is .
Na verloop van jaren gaat men het anders maken ; geeft het een
andere gedaante, maakt het nit andere stof . Toch blijft de oude
naam in zwang, waarvan de oorspronkelike betekenis niet meer
begrepen wordt - ten minste niet meer gevoeld . WAs dat het
geval dan zou de oude, voor 't nieuwe voorwerp niet passende
naam, door een andere worden vervangen.
Vensterruiten waren oorspronkelik stukken glas van scheefhoekig
vierkante vorm . Tegenwoordig spreekt men ook van langwerpig
vierkante en ovale ruiten .
Het blik of blikje - de wederhelft van de stoffer - heet naar
't metaal waaruit het vervaardigd werd . Nil spreekt men zonder
aarzelen van een koperen blikje .
Bij oorijzer denken we niet meer of bij uitzondering aan ijzer .
Oorijzers zijn van goud, van zilver, van koper - van ijzer nooit.
Een bord (bet woord betekent plank) was vroeger van hout.
Het etensbord was het ronde plankje waarvan men at . 't Woord
bord bleef in gebruik, ook toen de plankjes werden vervangen
door voorwerpen van metaal of aardewerk .
Winkel betekent eigenlik hoek (vergel. winkelhaak) . Een inspringende hoek tussen huizen was van ouds de geliefde standplaats
van de straathandelaars . Winkel ging zodoende betekenen : verkoopplaats .
Book is een bijvorm van beuk (boekenootjes wordt nag veal
gezegd voor beukenoten) . Met boek bedoelde men vroeger bf de
letters nit beukehout gesneden, 6f het beuken plankje waar de
letters in werden gegrift .
In een kap werd vroeger het hele lichaam gehuld, 66k het hoofd .
Kapmantel . Vgl. : gelijke monniken gelijke kappen (pijen) ; ook
de onzichtbaar makende tarnkap van Siegfried in 't Nibelungenlied .
Toen de oude kappen in onbruik raakten, bedoelde men met kap
niet langer mantel, maar hoofddeksel .
Knoop was de dikte die ontstond door 't vastbinden of strikken
van banden . Toen men minder banden vastknoopte, maar de
kleedingstukken sloot met behulp van ronde hoornen of benen
voorwerpjes die aan 't kleed bevestigd waren, werden die ook
knoopen genoemd .
Gulden, in verband met goud, duidde oorspronkelik een goudmunt aan .
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Maar niet alleen bij voorwerpsnamen, ook bij namen van betrekkingen en beroepen, van handelingen, eigenschappen enz .
merken wij op dat de woordbetekenis verandert door wijziging
van toestanden en begrippen .
Met maar8chalk duidde men vroeger een paardeknecht aan .
Een adelbor8t was een edelknaap.
't Woord elager gee ft to kennen dat de vleeschhouwer runderen
doodde door to 8laan. Ook waar dit slaan (of dollen) werd vervangen door doodsteken (hale afsnijden) bleef in Noord-Nederland
8lnger 't gewone woord .
Toen men voor 't eerst gebruik ging maken van buskruit, bezigde
men bij voorkeur zwaar geschut. De zware kogel moest worden
ingeladen. 't Woord laden bleef in gebruik, ook al is bij het laden
van een geweer of revolver van een „last" geen sprake .
Op 8childwacht staan wil eigenlik zeggen : waken in voile wapenrusting ; wachthouden met het schild . Sedert eeuwen al zijn de
schilden in onbruik geraakt ; de schildwachten trekken nog altijd op .
Ook van taptoe wordt nog gesproken. Herinnering aan het
oude leven in legerkampen, toen 's avonds het signaal werd gegeven dat de tappen (kranen) van de vaten dichtgedraaid moesten
worden.
Ofschoon het geloof, dat de duivel soma bezit van een menselik
lichaam neemt, vrij wel uitgestorven is, hoort men nog altijd
vragen : „Ben je bezeten?" „Ben je beduiveld?"
Elf is het gekkenummer . Herinnering aan de tijd toen men
aan elven of alven geloofde en met „elf" de gedachte aan iets
geheimzinnigs, vreemds, raars verbond .
Demoedig zei men oorspronkelik van iemand die de inborst had
van een knecht. Demoedig was de mens met een slaveziel . Nil
heeft demoed veel hoger betekenis . 't Is de nederigheid van hem,
die tot besef is gekomen van eigen zwakheid en feilbaarheid .
Deugd, afgeleid van deugen, wil eigenlik zeggen ,wat deugt",
,,wat nuttig is, waarde heeft ." Eerst later werd deugd van ethiese
waarde gebruikt . Vergel . deugdzaam met deugdelik.
Zede betekent gebruik, gewoonte . Daar oude gewoonten dikwels
in hoge eer gehouden worden, geheiligd schijnen, eist men onderwerping aan de „zede" . Under „zede" gaat men dan verstaan :
regel (vooral op moreel gebied) waarnaar men zich heeft to gedragen . Zedelik is dan niet langer ,gebruikelik", maar moreel.
En zodra het die betekenis heeft, kan men een ergens heersend
gebruik ,onzedelik" noemen .
Wij maken verschil tussen kunst en wetenechap, schoon kunst
afkomt van kunnen dat oorspr. weten betekende . In samenstellingen
wordt kunst nu nog gebezigd voor wetenschap : geneeskunst,

308

Verandering van Woordbetekenissen .

spraakkunst, rekenkunat . Het woord kunde is altijd wetenschap,
kennis, blijven betekenen : „Een man van grote kunde" . Ook
in samenstellingen : meetkunde, taalkunde, aardrijkskunde enz .
Vroom bet. oorspr. voordelig, nuttig ; dan goed, degelik, voortreffelik ; dan, toegepast op voortreffelikheid in de strijd : dapper.
Eindelik wordt het uitsluitend ten opzichte van godsdienst, geloof
gebezigd .
Geest. Dit woord ontwikkelde een grote rijkdom van betekenissen,
die gedeeltelik naast elkander ontstonden .
Vooreerst is gent het levensbeginsel in mensen en dieren ; vgl. :
,,de geest geven". Soma ook in 't meervoud, geesten : „de levensgeesten bij iemand opwekken ." Dan wordt het levende in de
mens als iets zelfstandigs opgevat, dat ook zonder 't lichaam kan
voortbestaan (na de dood) . Vgl . : een geest zien, geestverschijning,
geestebanner, klopgeesten enz . Ook noemde men geesten allerlei
mythiese wezens als aardgeesten, Iuchtgeesten, watergeesten, beschermgeesten, geleigeesten .
Onder invloed waarschijnlik van 't franse esprit werd met geest
ook een zielshoedanigheid aangeduid, die in zekere tegenstelling
staat met wat men hart noemt of gemoed . Vgl . : geestig, geestesontwikkeling, geestverwanten, ,verstoken van alle geest" enz .
Een individu wordt ook naar zijn geest „een geest" genoemd
(vgl. hiervoor b1z . 278) en ten slotte schrijft men aan een groep
mensen een geest toe, waaronder dat wordt verstaan wat ze
gemeen hebben in hun voorstellingen en wensen : kastegeest,
volksgeest, tijdgeest, eeuwgeest .')

In de semasiologie weerspiegelt zich de gedachten-ontwikkeling
van een yolk.
Wie geleerd heeft de betekenisverandering van de woorden na
to gaan, to begrijpen, bezit in zijn moedertaal onuitputtelike stof
tot opwekkend, verrassingrijk denken.
R. A . KOLLEWIJN .

') Zie over geest hot zeer uitvoerig artikel in hot Wbk. der Nederl. Taal,
IV 706-736.

DE CARTOGRAFIE DER NOORDNEDERLANDSE
TONGVALLEN. 1)

De overtuiging is nu wel algemeen, dat een levende taal niet joist
alleen die der beschaafden is, maar de som van alle spreekeigenaardigheden die in een taalgebied gesproken worden ; dat deze van groot
belang zijn zowel voor de beoefenaar van de fonetiek en de historiese
taalstudie, als ook voor die van menig ander deel der cultuurgeschiedenis .
In alle Germaanse landen heerst tegenwoordig een verblijdende
werkzaamheid op bet gebied der dialectstudie . Vooral bet lexicologies
gedeelte is met voorliefde beoefend en behalve de vele kleinere werken
die de woordenscbat van kleinere tongvalstreken geven, zijn ook verscheidene grotere ontstaan of noch in wording, als bet Jutlands
woordenboek van Feilberg, The English Dialect Dictionary van Wright,
de idiotica van Zwitserland, de Elzas, Zwaben, Zevenburgen en Oberhessen, om enige der voortreffelikste to noemen .
Maar bet lexicologies deel, hoe gewichtig ook, is niet datgene, wat
bet eerst de aandacht van de onderzoeker vraagt ; de klank- en accentnuances vormen bet meest-essentiele, bet meest-kenmerkende van een
dialect. Men kan zich toch zinnen, ontstaan in verschillende dialectstreken, voorstellen, waarin de woorden van dezelfde stam zijn en
hun schikking gelijk is ; dan geeft bet klankverschil bet biezonder
dialect-karakter ; en dat bet accent nauwkeurig onderzoek vereist, wordt
nu wel algemeen erkend, sinds gebleken is, van hoe veel belang bet
geweest is voor de verklaring van enclisis en proclisis en de overgang
van lange vocalen in diftongen .
Ook op dit gedeelte der dialectstudie hebben dan ook velen in de
laatste 30 jaren hun aandacht gericbt - Winteler, de beschrijver van
bet Kerenzer dialect, en de Skandinaviers zijn voorgegaan - maar
slechts voor weinige van de zeer vele dialecten kan een nauwkeurige
beschrijving verwacht worden .
Onderwijl neemt bet algemeen verkeer toe en de teal der beschaafden
') De Noordnederlandsche tongvallen . - Atlas van taalkaarten met tekst,
door Dr. J. to Winkel . Leiden, Brill .
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is begonnen en gaat snel voort de volksdialecten aan zich to assimileren
en, al moge de socioloog hierin niets betreurenswaardigs zien, de beoefenaar der historiese wetenschap bemerkt met leedwezen, dat de
oude verschillen meer en meer ineenvloeien en vernevelen .
Men heeft nu beproefd kennis van tenminste de voornaamste eigenaardigheden in grotere taalgebieden to verkrijgen. Lijsten met vragen
naar een groot aantal met zorg gekozen woorden zijn rondgezonden en
het materiaal, aldus verkregen, heeft men in kaart gebracht . Zo ontstond de atlas der Zwabiese dialecten van Fischer en is sinds 1881
in wording die der Noord- en Middelduitse dialecten van Wenker ; zo
ontstond ook de eerste kaart van een Nederlandse-tongvallenatlas,
bewerkt door Prof . J. to Winkel.
Nadat reeds vroeger enige vergeefse pogingen tot het verkrijgen van
een dialectenkaart aangewend waxen'), vatte in 1878 het Aardrijkskundig Genootschap op voorstel van Prof . H. Kern weer het plan op
en een vragenlijst door deze geleerde samengesteld ward rondgezonden ;
voor 212 plaatsen kwamen opgaven in, maar voorlopig kwam er van
de verwerking van dit materiaal niet veel . Twaalf jaar later nodigde
het Bestuur Prof. to Winkel uit de liggende bouwstoffen to onderzoeken. Het bleek hem dat het materiaal dringend aanvulling behoefde. Er ward toen een commissie benoemd bestaande uit Prof .
H . Kern, Prof . Gallee en Dr. J . W. Muller, waartoe later ook Prof.
to Winkel toetrad, en door de ijverige bemoeiingen van daze commissie
werden door De Maatschappij van Nederl. Letterkunde en Het Provinciaal Utrechtsch Genootschap belangrijke subsidien beloofd . In
1894 ward een nieuwe vragenlijst rondgezonden in overeenstemming
met hat nieuwe plan van bewerking, waarbij hat or op aankwam,
iedere oorspronkelike klank met zijn schakeringen in een voldoend
aantal woorden to kunnen bestuderen en bovendien to kunnen nagaau,
hoe ver bet gebied zich uitstrekt, waar voor een bepaalde zaak een
naam heerst, die in andere streken voor dezelfde zaak niet in gebruik
is. Men ziet dus dat men het onderzoek niet tot de klanken alleen
wilde bepalen . De nieuwe lijsten leverden met de oude voor 363
plaatsen en streken gegevens en dit cijfer klom tot 388, d . i. tot
ongeveer een derde van de gemeenten waaruit ons land bestaat, door
de opgaven die geleverd werden in het Dialecticon van Johan Winkler,
de versjes en vertellingen in het work van de heren Leopold „Van
de Schelde tot de Weichsel" en door het bestuderen van het vole dat
reeds over de streekspraken gedrukt is.
Bij de bewerking zal Prof. to Winkel uitgaan 1) van de Oudgerm .
') De Noordnederl . Tongvallen, Inleiding, 1, v . v.
') Uitvoerig heeft do bewerker zijn plan meegedeeld in Tijdscbr . Kon .
Aardr. Gen. XII, 60 v . v .
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toestand ; 14 kaartjes zullen due waarschijnlik van de klinkers en tweeklanken verschijnen, van de medeklinkers minder, daar deze, behalve
in 't Fries, nagenoeg gelijk gebleven zijn. In hoever bet doenlik zal
zijn ook de klankveranderingen der vocalen onder biezondere omstandigheden, b .v. door umlaut, op dezelfde kaart of to beelden, zal eerst
later blijken, maar daar het to kostbaar zou worden ook de wijzigingen
door biezondere invloeden bij de verschillende tongvallen afzonderlik
in kaart to brengen, zal men zich voor deze met de tekst zonder kaart
tevreden moeten stellen. De tekst geeft dus steeds meer dan de toelichting van het op de kaart afgebeelde, terwijl de bewerker rekenschap zal geven van zijn cartografiese afbeelding. Verder zullen er
enige kaarten voor sommige kenmerkende verscbijnselen op het gebied
van buiging, woordvorming en woordgebruik verschijnen .
Zijn alle kaartjes gereed en met toelichtende tekst gepubliceerd, dan
zal er bepaald moeten worden, welke afzonderlike verschijnselen het
meeste gewicht in de schaal leggen en tevens welk verband er tussen
de verschijnselen bestaat . Men zal waarschijnlik de hulp van historie,
fysiese geografie en ethnologie moeten inroepen maar niet, voordat
het werk zijn voltooiing nadert, nl. als de algemene taalkaart most
ontworpen worden door combinatie van de bouwstoffen, zoals die verwerkt d. w. z. in do vorni van kleinere kaarten gesystimatizeerd en
onder ieders bereik gebraeht zullen zijn . Maar eerst dan zal het
blijken, of het combinatievermogen opgewassen is tegen de grote
moeilikheden die zich ongetwijfeld zullen voordoen, of het in kaart
brengen van onze Nederlandse dialecten inderdaad mogelik is .
Ziehier in hoofdtrekken, hetgeen door Prof. to Winkel in extenso
over de voorgeschiedenis en het plan van de bewerking is meegedeeld .
De Nederlandse fielologen zullen ongetwijfeld allen met dankbaarheid
aanvaarden, hetgeen door de bewerker, die zijn kostbare tijd en grote
werkkracht aan deze onderneming gewijd heeft, hun aangeboden wordt
- in ruime mate zal daardoor de kennis der streekspraken bevorderd
worden - en wanneer hier enige bedenkingen tegen de opzet van het
work en de verwerking van het materiaal ten beste gegeven worden,
komt dit voort niet nit minders erkentelikheid, maar nit grote belangstelling in deze onderneming.
De eerste kaart geeft de schakering van de Oudgerm . w of Nederl.
d. 7 streken worden door verschillende kleuren aangegeven : 1. de
streek waar heldere 4 heerst, 2. de streek van de eej of 4, 3. die van
de iee (ie) en ea, 4 . van de w, 5. van de a, 6 . van de oa en 4, 7.
van de ba, 6a of o; ten slotte noch een waar de umlaut ii of eu,
door de bewerker jongere umlaut genoemd, heersend is . Verder geeft
de tekst behalve de woorden waarnaar de klankschakering van de 4
in kaart gebracht is, ook enige die in biezondere omstandigheden ver-
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keren en daarom ieder op zich zelf moeten besproken worden, benevens
de zogenaamde oudere umlaut, zich vertonende ala i, ze of ee, die in
op zich zelf staande woorden over bijna het gehele land verapreid,
maar niet overal vertegenwoordigd en nergens regelmatig gehandhaafd is .
Wanneer men deze Nederlandse taalkaart met die van de Wenkerse
atlas en de proefbladen van de Atlas linguistique de la France vergelijkt, bemerkt men een groot verachil in de publicering van het
materiaal, waarnaar een toekomstige algemene taalkaart zal moeten
vervaardigd worden . Terwijl nl. Wenker en zijn medewerker Wrede,
Gilli6ron en Edmont de woorden afzonderlik, ten minste in den regal
afzonderlik, in kaart brengen, is Prof . to Winkel terstond meer combinerend to work gegaan, zoals men nit het bovenstaande ziet . Wanneer
nu daze door combinering ontstane kaart de taaltoestand geeft zoals
deze werkelik is - en dit is toch immers een vereiste, wil men een
zekere basis hebben voor de toekomstige algemene kaart? - dan is
zulk een bewerking allesins to verdedigen, maar het komt mij voor
dat dit niet in allen dele hat geval is en wel, omdat :
1 . Plaatsen bij een bepaalde kaart8treek gebracht worden, die met
evenveel, some noch meer recht tot een andere streek to brengen zijn .
Zie bier enige voorbeelden :
a. Het Oosten van de Zaanstreek (de Wijde Wormer, Oostzaan en
Ilpendam) wordt op de kaart tot de streak gebracht, waar eej en a
heersen, d. L waar eej voorkomt in de woorden leejte(n), 8leejpe(n),
scheejp of skeejp, dreejd, eejvend, streejt, neejete, neej, heer en deer
en a in gaan, staan en kraam, meest ook in jaar. Hot Zuidelik deel
van Waterland (Purmerend, Edam, Broek, Holijsloot, Schellingwoude,
Durgerdam en Ransdorp) brengt de bewerker daarentegen tot de streak
waar a heersend is. Gaat men nu in de toelichtende tekst de workslike toestand na, dan vindt men dat hat materiaal aangeeft, dat in
't Oosten van de Zaanstreek a voorkomt 2) zo good ala eej, evenals
in 't Zuiden van Waterland 2 ) eej naast a. In Broek heeft men nl .
skeejp naast strap, voor Ransdorp wordt opgegeven skeep, dread, Street,
heer, sleepe(n) naast skap, drad, 8trat, Mr, jar, late(n), gan en star
voor Holijsloot skeejp en Winkler geeft er noch bij op heete(n), deer,
nee. Mag men nu waar de toestand in deze plaatsen een zodanige is,
de one landstreek brengen tot het gebied van eej, a en de andere tot
dat van de a?
b. In de Krimpenerwaard is de & heersend . To Oudekerk heeft
men evenwel slechts met w : laete(n), slaepe(n), gaen, aevend en naeete,
maar met da : slaape(n), gban, kraam, nba8te en met a: schaap, kraam,
avend, daar. 3)
c. Bodegraven wordt tot de w-streak gebracht, ofschoon do opgave
') De Noordnederl . Tongvallen, p. 57. ') p. 72. ') p . 69 .
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a heeft, maar de bewerker richt zich naar „Van de Scbelde tot de

Weichsel", waarin wel a wordt geschreven, maar met de bijvoeging in
een root : „De uitspraak der as zweemt eenigszins naar die in de
omstreken van Alkmaar . Ze heeft lets van de a in 't Fransche pere,
maar slechts zeer weinig." Woubrugge wordt daarentegen door Prof .
to Winkel tot de a-streek gebracht, al hoewel Winkler toch hetzelfde
van deze plaats zegt : „De volkomen a helt eenigszins naar den blatenden
&,-klank over, maar niet zooveel, dat men den Rijnlandschen klank
met w kan afbeelden ."
d . Hilvarenbeek is in de streek opgenomen, waar de jongere umlaut
heerst, terwijl alleen maar droajke in de tekst 1) opgegeven wordt.
2. Gren88treken niet tot hun richt komen. In A. kan men daar
reeds voorbeelden voor vinden. Noch een paar :
a. De Alblasserwaard behoort tot de w-streek, maar Sliedrecht heeft
niet alleen gaan en 8tdan maar ook schdape, ldate en eloape.
b. 's-Hertogenbosch en Tilburg worden tot de streek gebracht waar
de jongere umlaut heerst ; in de tekst staat dat hij daar noch min of
meer optreedt.
o. Schiermonnikoog behoort tot de streek, waar ea heerst in de
woorden gaan, 8taan en kraam . De opgave voor dit eiland geeft
evenwel gajn, 8tajn en krajm (p. 65).
3 . De cartografiese afbeelding van eon gehele kaart-streek niet overeenkomt met de werkelike toeatand ; voorbeeld :
De iee en ea heersen volgens de kaart in 't Landfries ; de toelichtende
tekst deelt mee, dat men iee vindt in laten, 8lapen, haar, draad,
achaap, atroat en jaar (p. 62) . Gaat men nu de opgaven na (p . 63,
64), dan blijkt dat dit heersen van de iee in deze woorden zich slechts
bepaalt tot 8lieepe, het enkelvoud van jier, van hier, triad (draad)
en skieep ; daarentegen komt later overal voor als litte of lit, het
enkel- en meervoud van 8traat bijna altijd ala 8trjitte, 8tritte, 8trutte,
atrjitten, atritten en atrutten . Het meervoud van jier, triad en hier
is bijna overal jirren, tridden, trjidden, hirren en hjirren, terwijl naast
jirren noch meest jirrig voorkomt. Waar 8kieep een aparte meervoudsvorm
heeft, luidt deze akjippen 2). Shape heeft naast zich een zwak verleden deelwoord, dat regelmatig zich ala aljipt of slept vertoont ; bovendien wordt
') p. 90. - Bij vergissing is zeker Doornspijk niet tot do streek van de
jongere umlaut gebracht ; immers de tekst zegt dat deze daar wel heersende
is . - Ben andere onnauwkeurigheid trof ik aan op p . 91, wear to lezen is,
dat do meervoudsumlaut voorkomt in Gorsel, Winterswijk, Aalten, Varseveld, Sinderhoek, Zelhem, Hummeloo en Drentpt, maar dat doze umlaut
niet voorkomt langs de oever van de IJsel of in het Westen van de Graafschap. Gorsel richt toch bij de IJeel tussen Deventer en Zutfen en Drempt
tussen Doesburg en Laag Keppel?
') Behalve in Lemsterland waar skicpen voorkomt.
T.& L. XI.
22
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noch sljipperig opgegegeven. San men nu daze opgaven beziende
alleen van eon iee-streek spreken? 1)
Door de voorafgaande voorbeelden heb ik trachten aan to tonen, dat
de cartografiese methode door de bewerker toegepast niet voor iedere
klank geschikt is en vaak een onzuivere voorstelling ten gevolge heeft.
En tech om een zo zuiver mogelike voorstelling is bet to doen, want
de kaarten, niet de tekst, zullen de basis vormen =), waarop later zal
worden voortgebouwd, en hoe zal anders kunnen uitgemaakt worden,
,in hoever de loop der rivieren de verspreiding der dialecten heeft
tegengehouden of de inpoldering van land, de ontginning van veenen heidegronden haar in de hand heeft gewerkt, in hoever de oude
gouwverdeeling berust op stamverwantschap en stamverscheidenheid"? °)
De hoofdbezwaren door Otto Bremer tegen de Wenkerse taalkaarten
ingebracht') : het ontoereikende van hat materiaal en de door de invullers der lijsten gebruikte orthografie, zijn tegen iedere kaart, waarvan
de bouwstoffen langs indirekte weg verkregen zijn, met recht aan to
voeren ; zo ook tegen die der Noordnederlandse tongvallen. Terwijl
echter de bewerkers van de Duitse kaarten in hun onheuse en de
kern der zaak niet rakende aanval a) op Bremer's kritiek deze bezwaren
niet openlik erkennen, wijst Prof . to Winkel niet zelden op bet ontoereikende van materiaal en orthografie . Zie hier enige voorbeelden :
AHoever de heldere a zich Oostelijk in Zuid-Holland uitstrekt, is
voorals nog niet strikt nauwkeurig nit to maken ; ongemerkt schijnt ze
in ze over to gaan langs Lek en Hollandsche IJsel en in het oude
land van Woerden" (p . 53) ; „sommigen schrijven e of ee (in plaats
van eej) en 't is wel mogelijk, dat in dit geval inderdaad de j-klank
') Niet altijd is de bewerker consequent in het gebruik maken van de
materaalbronnen : do opgaven, hat Dialection en Van de Schelde tot de
Weichsel" . Een voorbeeld gaf ik reeds in 1, c ; hat volgende moge noch
ale bewijs dienen : Voor 5 der 6 grote Friese steden : Leeuwarden, Franeker,
Harlingen, Bolsward, Sneek en ook voor Heerenveen, geven de opgaven de
a. Winkler zegt wel, dat de bewoners van Bolsward niet gebeel vrij zijn
van de ce-uitspraak, maar de bewerker is van oordeel, dat zulks wel sinds
1874 kan veranderd zijn, en brengt daarom Bolsward tot de a-streek, aan
do opgavon de voorkeur gevende boven hat Dialecticon . Tegen do opgaven
in, maar op gezag van Winkler, neemt hij daarentogen elders aan, dat in
Harlingen en Franeker ce-uitspraak heerst . Kan nu in deze plaataen de
uitspraak ook niet snide 1874 veranderd zijn?
3) Nederlandsche Tongvallen, p . 30.
3) N. T. p. 30, 31 .
`) Beitrage zur Geographie der Deutschen Mundarten, to vergelijkeu met
Zur Kritik des Spracbatlas in Beitr. z. G. d . d . Spr. u. Lit. XXI, 27 v. v.
`) Der Sprachatlas des deutschen reichs, Dichtung and wahrheit .
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ontbreekt" (p . 55) ; „steeds is do w-klank gerekt, soma met naslag van
een toonlooze vocaal, doch de opgaven veroorlooven niet, die geringe
schakeeringen to localiseeren . Bovendien zullen die schakeeringen wel
hier en daar op rekening van de individualiteit moeten gesteld worden"
(p. 66) ; met a is de klank weergegeven, die in de opgaven gewoonlijk
heet : a zweemende naar o. De grenslijn tusschen a en da is echter
eenigszins willekeurig getrokken, daar de opgaven niet altijd even
duidelijk ziju en het materiaal niet rijk genoeg" (p . 72) ; „vermoedelijk"
(moat tot de u-streek gebracht worden) „geheel West- en Oost-Stellingwerf, Aengwirden en Schoterland, ofschoon de opgavea voor Noordwolde, Wolvega, Oosterwolde, Tjalleberd en St.-Johannisga alle oa
schrijven" (p . 77) ; „de onbepaaldheid van een deel der opgaven" (van
de streek van da, 6a of o) „last niet toe, de grenzen dezer verschillende
klanken in kaart to brengen" (p. 79), enz.
Langs indirekte weg zal men nimmer kunnen komen tot het vaststellen van vele, ook voor de toekomstige algemene kaart, gewichtige
verschijnselen, als de uvulare en linguale uitspraak van de r, de
palatale uitspraak van de n (verg. Amsterd . man = man), de nasalering der vocalen, de uitspraak van de s, v en g, die van de au en
ou, kenmerkende accentverschillen, enz . Dit kan alleen geschieden
volgens de direkte methode, door Edmont voor de Atlas linguistique
de la France en Karl Haag voor Die Mundarten des oberen Neckarund Donau-landes aangewend en door deze laatste in de Beilage z .
Munch . Allgem. Zeitung, nr. 230, p. 6 nader toegelicht 1) : het verzamelen van het materiaal moet slechts geschieden door zodanigen die
foneties opgeleid zijn, wil men een zekere basis verkrijgen, waarop
een stevig gebouw van de kennis der dialecten kan verrijzen . Ook
dan kan niet alles volmaakt zijn, maar naar het volmaakte is tenminste gestreefd.

Hot is mij natuurlik onbekend, welke golden voor deze onderneming
beschikbaar zijn . Hot is zeer good mogelik, dat, hetgeen ik nu volgen
laat, wegens financiele redenen nimmer uitvoerbaar zou geweest zijn,
maar ik meen dat, waar ik hier bedenkingen tegen de arbeid van de
bewerker van de Nederlandse-taalkaart ten beste heb gegeven, ik niet
mag nalaten mee to delen, hoe ik mij-zelf de cartografie der dialecten
had voorgesteld.
Vooreerst had men m. i. voorlopig aan niets anders moeten denken
dan aan hot vorkrijgen van een zo vertrouwbaar mogelik materiaal .
De direkte had men met de indirekte methode moeten verenigen . Na
') Die direkte Methodo der Mundarten-Kartographie, ihre sprachwissenschaftliche Bedoutung and praktische Nothwendigkeit .
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grondige bestudering van de ingekomen antwoorden had een foneties
opgeleide (of meerdere, zo die daarvoor to vinden waren) het materiaal
moeten controleren, zo nodig, aanvullen en op de eigenaardigheden van
de verschillende generaties in een zelfde plaats of vlek moeten letten ;
ook had hij zijn waarnemingen dan moeten uitstrekken tot een groter
aantal gemeenten. Daarna had men op de wijze van de bewerkers
van de Atlas lingui8tique het materiaal moeten publiceren zo veel
mogelik voor ieder woord een eenvoudig, ongekleurd kaartje gevende,
terwijl men bet materiaal de woordenschat betreffende in de tekst had
kunnen meedelen, waarin men dan ook nadere biezonderheden omtrent
de personen die men ondervraagd had, had kunnen opgeven . Verscheidene jaren zouden verlopen zijn eer allen, die in het werk belangstelden, bet gehele aldus geordende materiaal in hun bezit gekregen
hadden, maar ook volgens de nu toegepaste methode most bet werk
zeer langzaam vorderen. Wanneer nu alles gepubliceerd was geweest,
hadden verschillende geleerden van gedachten kunnen wisselen over
de combinatie der bouwstoffen - een zo uiterst subtiel iets - de
combinaties hadden dan, zo mogelik, vastgesteld kunnen worden, doch
in kaartbrenging van deze was niet nodig geweest, mededeling er van
in de tekst voldoende. Dan had men kunnen zien of bet iedeaal van
een algemene Nederlandse-dialektenkaart kon verwezenlikt worden .
Amsterdam, 5 Junie.
W. F. GOMBAULT.

VLAMINOLN.

De zuiverste en oorspronkelijkste stem die over one land klonk was
die van een grijsaard, ons aller meester, Guido Gezelle. Hij verpersoonlijkt de Vlaamsche herwording. Meer dan een derde van zijn
werk ontstond vbbr 1860. Zijn leerling Hugo Verriest schreef ,,Avondrust" in 1877, en werkt thans nog mee aan dit tijdschrift der jongeren .
Ben leerling van Verriest was Albrecht Rodenbach (gestorven in 1880)
die met Pol de Mont, lang v66r De Nieuwe Gid8 bestond, hier „reveiltijdschriften" uitgaf, en eigenlijk is bet zijn traditie, die wij nog
voortzetten . In 1889 kraaide met leutig jeugdige geestdrift een tweede
Jong Vlaanderen. Al viel bet, de geestdrift brandde verder, en dAAr
kwam Van Nu en Straks nit, in 1893. Maar toen had Buysse al
zijn „Biezenstekker" geinaakt, en verzen van Prosper Van Langendonck verschenen sedert 1883. Van 1887 zijn er al die even goed
mogen heeten als bet beste wat in Holland toen voortgebracht werd .
Van Nu en Strak8 heeft verspreide krachten tot broederlijke samenwerking vereenigd : de Vlaamsche ontwaking is niet uitsluitend zijn

Vlamingen .

317

werk . Maar al ware 't nu zoo, dan nog zou men heel bepaald mogen
tegenspreken, dat die ontwaking onder den invloed der Nieuwe-Gid8beweging heeft plaats gehad .
De stichters van V. N. & S . stonden bet dichtst bij de FranschBelgische schrijvers (geen Walen, zooals Netscher meent, maar bijna
allen verfranschte Vlamingen) ; zij zijn opgegroeid in dat kunstleven,
dat van Brussel nit ons Beotie bevrucht heeft, en waarin de grootste
rol toekomt aan La Jeune Belgique, Le8 XX, en de volksconcerten
van Dupont . Daarom wil ik nu zeker de beteekenis, welke De Nieuwe
Gids voor ons gehad heeft, niet geringschatten : de Noord-Nederlandsche
beweging is ons een gewichtige ruggesteun geweest, zij heeft ons meer
vertrouwen gegeven in onze eigen uitdrukkingsmiddelen, meer moed
om in bnze teal to beproeven wat de Jeune Belgique hier gedaan had .
Verder mag bet van twee onder ons (meer niet) wellicht beweerd
worden, dat zij vooral door de lezing van Nieuwe-Gids-proza hun
taalgevoel hebben gezuiverd : van de Bom (?) en van mij . Netscher
zegt ergens dat ,,Vermeylen, de patriarch en alboeder van jonge
Vlamingen" (maar, den Goden zij dank 1 ik ben de jongste van de
heele bende1) regelrecht van onder de vleugelen van Willem Kloos
gekomen is .
Daar kan ik moeilijk zelf over oordeelen . Maar 't zou
nu maar weinig bewijzen : want de waarheid is, dat mijn vrienden
veel meer invloed op mij hebben gehad, dan ik op hen .
De gedachtengang onzer kritiek is niet die van de N . G . De
motieven onzer kunst zijn niet nit Holland overgewaaid ; dat moet in
't bijzonder opgemerkt worden voor Van Langendonck, die ietwat
Kloos'sche sonnetten dichtte, lang voor hij Kloos to lezen kwam, ja
zelfs voordat Kloos verzen had uitgegeven . Van Langendonck, de
Bom, Hegenscheidt, hebben eerst en vooral hun eigen leven gebeeld,
in den passenden vorm . Welke lectuur is hier van overwegende beteekenis geweest? Voor Van Langendonk : Vondel, enkele Vlamingen,
Helen Swarth, Platen . Voor Buysse : Maupassant en Zola. Voor
Hegenscheidt : Goethe, Shakespeare, Wagner. Voor Streuvels : de
Oud-Vlaamsche dichters, Gezelle, Tolstoj, Dostojevskij, Andersen . . . .
Maar Been Nieuw-gidsers 1
Dat Van Nu en Straks geen uitlooper van De Nieuwe Gids is, dat
er nevens de Hollandsche letterkunst, ook eene nit den Brabantschen
grond opschoot, en nog eene andere in West-Vlaanderen, dat de ontwaking in verschillende streken tegelijk heeft plaats gehad, ziedaar
juist wat ook den Noord-Nederlander moest verheugen . Want bet
bewijst dat er thans een werkelijk Groot-Nederlandsche literatuur aan
't worden is . En dat onze ,,jonge richting" aan diepere stroomingen
gehoorzaamt dan doorgaans vermoed wordt .
AUGUST VERMEYLEN,

Van Nu en Strak8, No . 1, 5e jrg., Maart 1901.

KLEINIGHEDEN .

VI.
KOBTE MYLEN MAKEN .

Naast de mijl op zeven gaan, d . w . z. in plaats van een mijl zeven
vierendeelen van een mijl afleggen, dus een omweg maken, bezigde
men in de 17e eeuw korte mylen maken in de beteekenis : met spoed
to work gaan, snel vorderen, weinig omslag met iota of iem . maken . Bijv. :
de deugde zwoegt en hygt,
En heeft veel jaren werck, eer zy ten eertop stygt ;
Myn geld in tegendeel kan korte my len maker .
Jeremias de Decker, Rym-Oe f'eningen, 1726, bl. 105.
en soude met one wel haast korte mylen, ale men seyd, gemaackt hebben .
Journal van Bontekoe, bl. 34.
Zooals men ziet, is in bet laatste geval de uitdrukking geheel en al
synoniem met korte wetten maken .
K . POLL.

VII .
VOGTLEPEL.

In Van Paffenrode's Hopman Ulrich (God. 1700, bl. 124) ontmoeten
we het woord vogtlepel ale benaming voor degen, zwaard, rapier :
Ik heb al lang genoeg gaan torssen met dit stuk koud yzer op de zy.
Hangt de vogtlepel in de wapenkas .
We bebben bier to doen met een schertsende verbastering van bet
oude vochtel (Hgd. Fuchtel), dat o. a. nog gebruikt wordt door Ten
Kate in zijn Legende van St: Christophorue :
Mijn vuchtel hongert in de scheide,
En 'e levens bests tijd ontvliedt .
In de eigenlijke beteekenis komt vochtlepel voor bij Van Vloten,
Kluchtepel II, bl. 14, waar een dronken Boer zegt :
My dunckt dat my den vochtlepel begheeft,
By gans creeft, van dorst ick smacht in 't lesten,
Hier ben ick immers in drooghe ghewesten .
K . POLL .
Leeuwarden.

SCHETSEN tUIT ONS MOEDERTAAL-ONDERWIJS .

Lang al bestaat er methode en methode . Ook daarom is 't gewenst
'en kijkje in de school zelf to geven, 't gaat toch niet meer aan noch
altijd to blijven vasthouden aan hat van-buiten-leren van verschillende
versmaten, metaphoren en metonymia's, aan het in-zinnen-brengen van
synoniemen met onnaspeurlike verschillen, alles tot voorbereiding van
litteratuur-onderwijs en alles vrij saaie uiterlikheden, terwijl men meewerking, meedenken kan - en moat - krijgen door tot de kern
van de kunst door to dringen en do hoofdaandacht to vestigen op
het beeldende in alle goeie kunst, op het persoonlike in ieders waarnemen en weergeven-in-taal.
In zover is er ook polemiek in hat volgende, want hat wil propaganda maken v66r de natuur, ook bij het kennis-doen-maken-met-kunst,
t6gen de boekewijsheid . Even veelzijdig als de natuur is, kan ook de
opvatting van de propaganda daarvoor zijn . Wat we hier geven is
natuurlik niet meer dan 6ne opvatting. Heeft iemand 'en andere, last
hij ook die meedelen I Er zijn vele wegen naar het goods en ware l
L
De derde klas 1 ) ; 't is middags 3 uur : Nederlands.
De leerlingen hebben nu al haast drie, velen vier jaar - 't is nh de
Paasvacantie - het algemene Nederlands in zich opgenomen in lectuur
en in bespreking, en geuit in lezen, spreken en opstel-schrijven ; er
komt nu ook 'en tijd dat ze met hat biezondere, met kunst, moeten
kennis maken . Analecta V van Dr. B. zal daarvoor dienen .
Do leraar die meent dat er, in dit Analecta vooral, 'en ziel zit, begint eerst met to proberen, door de klas die ziel to laten opmerken : bij
zegt iets over de indeling van dit book in drie grote rubrieken : 1 °.
') Voor vale van de volgende kwesties is al in deze klas belangstelling
to vinden. Enkele zijn er voor de volledigheid tussen in besproken, maar
horen meer in de vierde klas thuis . Dat kan ieder zelf voelen . Wie vissen
gaat voelt of ziet dat bij beet heeft .
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afbreking, afmaking van on-kunst, 2° . parodie op on-kunst, 3 0 kunst ;
hij wijet vooral op de laatste rubriek om bet aanknopingspunt met het
tot nu toe gegeven onderwijs to vinden en neemt ten slotte, hat
concrete voor bet abstracts kiezend, een voorbeeld nit bet boek zelf .
„Sla eens op de voorlaatste bladzijde", zegt hij : „Daar staat een
vers, &hilderen aan het strand. Ik zal het je zo dadelik voorlezen,
maar weet je allemaal wat tuber zijn, in de eerste regal?" Een van
allen weet bet.
Nu dan :
Schilderen aan bet strand .
Zwart en wit, de tuben uitgeknepen,
Mengt de schilder op bet bruin palet ;
Voor de jeugd, wat ongewone pret
Nu ze toekijkt, de oogen half genepen 1
Ach, dat schilderen heeft men ras begrepen . . . .
Hier een veegje en ginds een pik, een spat,
Hoedjes die hij vlug op hoofdjes zet,
Boven boezelaars : witte kronkelstrepen .
Toch de pink heeft, meent men groene boorden ;
Hij maakt grijze ; dan in strik en lie
Hangen kabeltouwen : hier zijn 'tkoorden.
Ook de kleur der starren vindt men mis . . . .
Maar het blijven woorden, woorden, woorden
Voor den schilder die een vreemdling is.
Langzaam is dit gelezen . Vertel me nu eens," vraagt de leraar,
aan een van de jonges, niet een van de slimste, die hem min of meer
ongelovig noch blijft aankijken, heb je dit tafreeltje gezien?" - „Wel
zowat, meneer, maar ik most het noch eens lezen ." - „Meneer",
zegt een van de meisjes, „wat wil de schrijver zeggen met de twee
laatste regels ; zit daar noch niet wat meer achter en waarom herhaaltie dat woorden driemaal?" - Dat zijn de beide uitersten. Het vers
moat voor zichzelf en tot ieder spreken en de leraar gaat bet noch
eens zo goed mogelik lezen . Enkele o ja's . . . . nu staat het hele
tafereeltje ze allemaal voor ogen .
Blijft noch alleen de diepzinnige vraag omtrent dat wat er achter
die beide laatste regels zit. Het woord van Hamlet wordt even verklaard, maar de rest moeten ze zelf vinden en ten van de slimsten
doet dan ook de ontdekking : de schilder geeft niet om kritiek l" „Nu, dat doen ze vaak wel," zegt de leraar, „maar je bent er haast ." -
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Hij verstaat ze niet en daarom stoort hij er zich niet
'En ander :
aan 1" - ,Ja wel, toe maar, je bent er gauw!" - Verder komt echter
niemand en de leraar tracht nu weer zo eenvoudig mogelik to zeggen,
wat hem er van dunkt . Hij wijet er o .a. op dat de mensen in het
algemeen elkaar zo slecht verstaan, of ze vreemdelingen voor elkaar
zijn - zelfs nag famielie en vrinden -, hoeveel to meer dan deze uiteenlopende mensen . De strandjonge en de volwassen schilder tegenover
elkaar. - Nu iets anders," zegt hij, wat heeft dus de schrijver hier
gedaan, Bertha?" - Het strand beschreven, waar iemand zit to
schilderen. 't Is 'en vreemde, de kinderen staan om hem heen en
't is avond, want hij schildert sterren ." - Wat is daarbij zijn doel
geweest, je begrijpt dat ik van do dichter spreek ." - One to laten
zien wat hij zelf zag !" - ,Juist en net zoals hij hat zelf zag en zeg jij eons, Sipkes, toen jij me laatst dat opstel maakte over die
tocht met je vader naar de waterval van Schaffhausen wat was toen
je doel met die beschrijving? Behalve natuurlik hat afhebben van 'en
opstel!" - Om u to laten zien wat ik zagl" - Maar toch vooral
om 'en opstel to hebben," zegt 66n van de jonges, die zelf haast nooit
iets to vertellen heeft . - Zo, denk je? - Sipkes, weet je noch
hoeveel bladzijden je daarover volgeschreven hebt?" - Zowat 'en
twintig, meneer, uit m'n schrift ." - En jij, Klaases, met je opstelletje
over de koningin in Amsterdam?" - Vier meneer!" - En wat kreeg
jij voor hat jouwe, Klaases?" - 'En vier,') meneer ." - Nu, van
der Laan, dan zie je toch wel dat Sipkes, als hat hem voornamelik
to dean was geweest om 'en opstel to hebben, dat-ie dan altijd op
blz. 10 wel opgehouen was en er onder had gezet : wordt vervolgd,
dan kon hij er tweemaal plezier van hebben . Maar dat is het niet : ik
kon veal to good merken dat-ie or zelf plezier aan had toen-ie zat to
vertellen. Hij dee het dus om het mij to laten zien net zoals hij
het zelf zag! - Waar zit dus nu het verschil, Sipkes? - In de
taal?" - Wel 'en beetje", zegt Sipkes, ik zou zeggen uit de tuben
geknepen en met half toegeknepcn ogen en ach en spet zou ik niet
gebruiken ." - 'En vinger. - ,Ja, Aleid?" - En ik lie niet, maar
1u8 en 8terren voor etarren." - , Iemand anders ook noch iets?"
- , Wat ongewone pret : wat 'en zou ik zeggen!" - Goad, Fikkertl
Zijn dat allemaal grote verschillen?" - ,Nee." - Wat is dan het
grootste verschil, Sipkes?" - Maat en rijm, meneerl" - ,Wie
herinnert zich nu, wat we vroeger wel eens geprobeerd hebben op hat
bord? In de eerste klas!?" . . . . Een stuk of wat vingers -- om de
maat door 'en golf aanteduiden", zegt er een . - ,Jawel, waarin ?"
- ,In die gewone stukjes van Analecta I" - Proza he? Weet je
noch wel die wonderlike golving van : Stilstaan, stilstaan enz . uit de
') Vijf is hot hoogste.
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Sergeant-In8tructeur? - Nu, daar was dus ook mast in, maar hier is
't wat regelmatiger . Later zullen we daar noch op terugkomen ; maar
vertel jij me nu eens, Bertha, is er nu in de grond verachil tussen
bet weergeven van de waterval van Schaffhausen door Sipkes en dit
schilderen aan hot strand?" - Nee, alleen wat de vorm betreft ." ,Zo-en waarom maakt die schilder de boorden nu grijs, terwijl ze toch
groen zijn, Aleid"? - Hij schildert alleen met zwart en wit." - Goed,
maar waarom dan niet zwart"? - Zij bedenkt zich. - 'En ander
,omdat grija voor hem daar op die tekening net hetzelfde was ala
groen." - Goed zo 1 Nu daarover later meer ." 1) De leraar wijst er
ten slotte op, dat er ook wel eens dingen gemaakt worden, die zich
gedichten noemen en die er alleen maar in de vorm iets van hebben,
b .v. him eigen Sinterklaasgedichten, maar daar staat ook'en aardig staaltje
van in dit boek en weldra is de klas verdiept in Lod . Mulder's : jets
uit den tbd toen ik nog een lief vera maakte ."
J. B. SCHEPERB.
Haarlem

(Wordt vervolgd.)

') Dit is een kwestie die in 'en hogere Was verder uitgewerkt kan worden .

KuNST.

Geen van beide schrijvers, Aletrino en mejuffrouw Antink, behoort
tot de would-be optimiaten, die, niet tegen bet werkelijk leven kunnend,
alle dingen flauwhartig bekijken door een roode-en-gels pince-nez, om
zich toch, in godsnaam, maar wijs to maken, dat altijd en overal de
dageraad ontbloeit. Neen, integendeel, beiden zien bet leven flink
onder de oogen en geven het met al zijn licht en donker, zooals bet
in de werkelijkheid waarachtig is.
Kunst toch moet niet opbeuren, aterken of troosten met opzettelijkgewilde middeltjes, met to geven, in plaats van de tinten-rijke waarheid,
een fraai-glimmenden, opgepoetsten achijn . Kunst dient hoogstens om
den mensch to heffen uit zijn daaglijkschen sleur van niet-meer gevoelde
gewoonte-dingen, door hem to ontroeren met de aandoening der schoonheid en van echt-menschelijk medegevoel .
Zoo heeft altijd en overal, over de heele wereld, door alle tijden
been, de kunst gedaan der ware artiesten.
WILLEM KLoos, De Nieuwe Gids, Juli 1901.

LETTERKUNDIGE SPROKKELINGEN
UIT DE BRIEVEN VAN WIJLEN

J. A . F. L. BARON VAN HEECKEREN .

4.
JoNKVROUw DE LANNOIJ.

Hot is vreemd dat mevrouw van Merken en jonkvrouw de Lannoij,
die in haar tijd ver boven Wolf en Deken werden gesteld, thane zoo
geheel vergeten zijn . Bilderdijk, Feith en Helmers zouden vreemd
opgekeken hebben, ala men hun verteld bad, dat er eon tijd zou
komen, waarin de Sara Burgerhart boven den Germanicus en den
Leo de Groote zou worden gesteld. Leo de Groote is zwak van stijl,
maar in aanleg is bet wellicht bet beste treurspel, dat wij bezitten .
7 December 1884.

5.
DE GENESTET'6 HAANTJE VAN DEN TOREN.

De tering is toch eene recht treurige ziekte ; echter nog meer
voor de omstanders dan voor den lijder zelven. Noch Beets, noch
de Genestet hebben in hunne beschrijving deze tegenstelling genoeg in
bet oog gehouden . Hot Xaantje van den toren van den laatste vooral is
in mijn oog hoogst eenzijdig opgezet . Als dat gedicht, naar men zegt,
op des dichters aan de tering overleden vrouw ziet, dan heeft hij haar
al mar behandeld. Een jong gezellig wijfje krijgt de tering en nu
laat de man dat vrouwtje eenzaam op de ziekekamer wegkwijnen . Zij
zit maar to turen op het haantje van den toren . Geen bezoek van
eon vriendin, geen aanspraak van den man zelven komt haar opbeuren .
Zij peinst maar op uitgaan, op uitgaan alleen, alsof de teringlijder,
zoo hij van gemoedelijken aard is, ook Been andere genoegens kende ;
alsof hem niet vaak verkwikkende droomen worden toegezonden ; alsof
de hartelijkheid van vrienden en bekenden hem niet streelt ; alsof de
gezelligheid hem bet leven niet veraangenaamt . Men voegd daarbij de
balsem van den godsdienst, het etherische dat het geheele wezen door
doze ziekte verkri gt en waarlijk, ook in haar vindt men lichtpunten .
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Van dit alles schijnt de Geneatee niets geweten to hebben . Hij laat
zijne zieke redeneren over eene Voorzienigheid, zooals de traditie die
schetst, maar hij geeft haar geen oog voor Gods liefde, zooals die in
het werkelijke leven zich toont. Hoe veel dichterlijker zou ziju tafereel
geweest zijn zoo hij dit had gevoeld en geuit .
21 September 1879 .

6.
BUSKEN HUET OVER HooFT.

Na de lezing van Bu,-ken Huet's voortreffelijke atudie over Hooft,
heb ik met een nieuwen blik in onzen eersten en grootsten dichter
gelezen en daarbij veel nieuws opgemerkt. Die studio van Huet in de
Gids is de mooiste, die ik van zijne hand heb gelezen . Terwijl hij
Vondel, Cats en Bilderdijk alleen heeft doorbladerd, heeft hij Hooft
bestudeerd, en door studio is hij tot waardeering en bewondering gekomen. Naar aanleiding van Busken Huet's studio heb ik de Gerard van
Velsen opnieuw gelezen en nu heb ik er in waarheid een drama der
vrijheid in gevonden . Ik weet niet of gij hot treurspel wel eens good
hebt gelezen, maar zoo niet, doe het. Gij zult er in zien de verdrukte
vrijheid, na lange, bangs worstelingen, eindelijk zegepralend . De rei
der Amsterdamsche jufferen drukt hot hoofddenkbeeld uit van hot
treurspel. Eerst schetst doze rei de wandaden van graaf Floris en
kiest partij voor den wrokkenden adel. Daarna maant een tweeds rei
den graaf, met hot oog op Rome's noodlot, tot nederigheid en de edellieden, tot behoedzaamheid. Voor alles waarschuwt zij tegen oorlog
en bloedstorting . Maar do hemel wordt duister ; de wolken pakken
to samen. De wraakzucht van den beleedigden echtgenoot zegeviert
in Gerard van Velsen over het goede beginsel . Vergeefs treden zijn
edele vrouw en Gijsbrecht van Amstel als zijn goede geniussen op . De
meerderheid van den adel besluit den weg van geweld en verraad op
to gaan, maar toch kiest de rei niet de zijde van den graaf . Integendeel, nu eerst galmt zij het heerlijk vrijheidslied uit . De graaf wordt
verraderlijk vermoord. Met de zaak der wettige vrijheid staat hot slecht.
Hot gemeen kiest de zijde van den vermoorden graaf . Doch daar
treedt de Vecht op met de profetie van do zegepraal der ware vrijheid,
van den tijd, waarin de ware vrijheid, over dienstbaarheid en wetteloosheid been, over Holland's burgerij zal heerschen .
Uit dit oogpunt beschouwd is de Gerard van Velsen een uitmuntend
treurspel, vol van de achoonste gedachten . Ik beachouw hot gedicht
wel uit een ander oogpunt als Bu8ken Huet, maar ik moot erkennen
dat hij mij tot een beter inzicht heeft gehracht.
19 Februari 1882.

BOEKAANKONDIGING .

,,Zwervers", „Amsterdam in Kroning8dagen"
en ,Getrouwd", door G. VAN HULZIN .
Van Van Hulzen zijn tot nu toe als afzonderlike boekdelen
slechts de drie bovengenoemde werken uitgegeven . Van een aantal schetsen in verschillende tijdschriften verspreid zal noch een
tweede bundel ,Zwervers" worden samengesteld . Een vrij kort
lijstje dus, maar toch heeft van Hulzen er in eens zijn naam
wee gemaakt. Zijn werk zal hem niet tot een populair schrijver
waken. Daarvoor is er in zijn schetsen en verhalen to weinig
spanning door handeling. Maar wat bij geeft als weerkaatsing
in zijn gemoed van alledaagse werkelikheid is zb glaehelder, zb
scherp van lijnen weergegeven, dat hij om de grootte van zijn
kunnen dadelik vooraan is geplaatst onder onze schrijvers . In
mijn bewondering voor Van Hulzen, denk ik eerst aan zijn zuivere
en volmaakte wijze van werken, en daarna aan 't weergegevene .
Van Hulzen's werk staat tot de werkelikheid, als een adjectief
tot een voorwerp : 't is een kenschetsing . 't Is niet een hernieuwing,
geen dramatiesering. Zijn personen handelen maar heel weinig .
Hij laat ze niet, zoals in een drama en in veel romans, zich openbaren door hun uiterlik doen, door hun daden . Hij staat er altijd
naast, en vertelt wat ze doen, en waarom . Hij laat ze ternauwernood spreken. Hij spreekt, hij denkt voor hen, al is het in hun
woorden . Wie z6 wil werken, moet met zijn volzinnen de aandacht
van zijn lezer zb stork vasthouden op 't geen hij beschrijft, dat
geen enkel oogenblik ook maar, niet door 't kleinste verkeerde
woordje, de aandacht wordt afgeleid van 't besprokene op den
spreker . Wanneer hij in een beschreven gedachtengang slechts
even inlast wat hij zelf denkt, dan knapt de draad van de stemming af.
't Is juist in dit opzicht dat Van Hulzen zo zuiver werkt . Niettegenstaande 't fijnbewerkte van zijn schilderingen is hij uiterst
strict in 't weglaten van zijtinten en schaduwen die hij zelf wel
ziet, maar die de lezer zouden brengen nit de gedachtensfeer van
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de beschreven personen. Bijiverk ter afwisseling geeft hij niet .
Van Buenos Aires zien we in „Getrouwd" niets dan 't Been Henk
en Gonne er zien, en daarvan nog alleen dat, wat invloed heeft
op hun twist van blijven of teruggaan naar Holland . 't Hele
eerste deel van het verhaal is tot de uiterste vezeltjes toe doortrokken van die kwestie en van niets anders, zoals 't tweede deel
doortrokken is van Gonne's plantenleven in Amsterdam, met
een, trouwens op zich zelf mooie uitzondering, de beschrijving
van de Gerard Doustraat, omdat daarin dingen verteld worden,
die Henk en Gonne zeker niet z6 gezien hebben, maar de schrijver wel .
Bij al dat zuivere van zijn werk is 't daarom des to meer stuitend
dat iemand die 't zoveel beter weet, zich zelf enkele malen, tot
grof banaal toe, aan ons opdringt. Een voorbeeld : in ,Broertje",
waarin hij naast de beschrevene sterker dan in enig ander schetsje
een bij-persoon invoert die hij gebruikt als medium, wil hij aan
't slot vertellen hoe die persoon (hij zelf) op een late avond op
't Damrak loopt to dromen en dan in eens dat jongetje ontmoet.
Hij beschrijft dat hij wat geschrijf naar de post heeft gebracht en
dromerig naar 't Damrakveld staat to kijken, en dan - begint
hij in eens to vertellen over zijn werk met een opmerking over
,,'t peuterig werken onder lamplicht, aldoor volgend het zwart
gekriebel der woorden op dat velletje papier, ze nog verbeterend ."
Flapl weg is de stemming waarin 't voorgaande ons gehouden
heeft . 't Ligt er op als een donkere lap op een lichte broek.
Hier en daar is er meer van then aard bijv . in,,Kroningsdagen",
ale hij een afgezette straat beschrijft . Hij vertelt dan ook hoe
er een paar verslaggevers midden op de lege straat lopen . Dat
is een geed trekje . Maar dan laat hij er op volgen dat die verslaggevers hun indrukken „al bij voorbaat in woorden omzetten,
om ze straks op 't geduldig papier snel to kunnen weergeven in
vlug-neergekrast schrift, door jaren geoefende zetters bijna niet
to ontwarren." Weg is in eens 't beeld van de straat, en we zien
niets dan de heer Van Hulzen, die ons indirect wil vertellen dat
hij ook een van die verslaggevers was. Mogelik is 't (ik hoop
't) dat dergelike dingen alleen in 't vroegste werk voorkomen .
De stemmingskunst van Van Hulzen heeft een groot gevaar
door de wijze waarop hij haar uitvoert, vooral in „Getrouwd" .
De lezer in een stemming to houden met een betrekkelik korte
schets zoals die in ,Zwervers" is mogelik . Maar om zoals in
,,Getrouwd" in eon stemming to blijven 260 bladzijden, zonder een
ogenblik van opwakkering, zonder een wijziging van stemming,
behalve op de allerlaatste bladzijden bij de vrij onverwachte loutering van Henk, - ik ben er van overtuigd dat het de meeste,
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zelfs van de beste lezers to lang is. Noem 't langdradig, noem
't gebrek aan levendigheid, 't bezwaar is er en 't blijft, hoe hoog
de andere verdiensten van zijn werk mogen zijn .
Van Hulzen's eerste werk „Zwervers" was glanzend mooi als
afgewerkte studies van enkele personen, enkele feiten . Ik hoopte,
vooral op grond van „De vrouw met de molentjes," dat zijn
groter werk zou worden een compositie waarin dergelike enkele
feiten zouden zijn saamgesmolten . Maar in ,Getrouwd", zijn eerste
grote werk, kregen we net ale in ,Zwervers" weer een enkel feit,
alleen van wat langer afmetingen .
Het doet me denken aan een van onze schilders, Klinkenberg,
die eenmaal een goede formule heeft gevonden voor een stadsgezicht, en die nu Al zijn schilderijen uit diezelfde formule opbouwt .
En is 't ook niet 't zelfde met sommige van onze eerste dichters
en dichteressen, die eenmaal do formule van 't sonnet in zich
opgenomen hebben, en nu nooit iets anders geven dan sonnetten,
al maar door sonnetten, en daardoor eentonig worden, hoe prachtig
ieder van die sonnetten ook mag zijn?
In een ,Begeleiding" tot zijn ,Zwervers" heeft do schrijver het
nodig geacht bij voorbaat to verklaren, dat zijn werk niet behoort
tot de zg . proletariese kunst .
Als men alleen op 't onderwerp lette Rep hij ook gevaar, dat
men 't dacht. Behalve enkele straatbeschrijvingen, nog in verschillende tijdschriften verspreid, en ziju ,Kroningsdagen", dat
ook daaronder gerangschikt kan worden, heeft hij van 't geen hij
zag onder de mensen, in zijn werk weerkaatst : Ben Amsterdamse bedeljongen ; twee Haagse bedelmeisjes, een
Amsterdams mens-wrak, een meisje dat vent met waaiers, een
Joodse bedelaarster, een gekke kermismeid, een vrouw en man
die molentjes venten, een half bankroete kroeghouder ; in ,Getrouwd," een ejofel echtpaar dat met de grootste moeite scharrelt
om rond to komen ; voorts in de in tijdschriften verspreide
stukken o .a. ,Kermis misere", een Joodse schets, en ,Ontredderd,"
een rondzwervend bedelaar .
De ellende van de achterbuurten .
Ze wordt gegeven zonder geuite of ongenite strekking . Er is
evenmin boeiende romantiek doorgeweven om 't geval interessanter
to maken . 't Is de ellende vuil en rampzalig, zoals we haar kunnen
zien, stinkend soma van goorheid .
Waarom hij dat nu geeft? Alleen om den aanblik? In de
werkelikheid ga je die dingen liefst niet zien, hoogstens een enkele
maal uit nieuwsgierigheid . Er is in 'tgeen wij zien weinig moois
in die gevallen.
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Maar er is sneer in dan wij kunnen zien, of tenminste zagen,
en dat meerdere scherpt de schrijver in ons brein.
,,Een man uit 't yolk," zegt hij in de Begeleiding, ,is, ondanks
zijn uiterlijk verschil daarom innerlijk niet anders dan een gelijkaangelegde uit verfijnden stand . - Wie het karakter van een
grove vrouw beschrijft kan een koningin hebben weergegeven ."
Ik geef de rest van het nog al breedsprakige betoog cadeau
voor die enkele regels . Vooral omdat hij in de praktijk in zijn
schetsen, die zoveel overtuigender zijn dan zijn teor6ties betoog,
zo heerlik die karakters uitbeeldt, en relief brengt nit hun omstandigheden. Ik maak een uitzondering voor ,Extremis" dat ik
alleen walgelik vind . Maar overigens, wat een heerlike tekening
van mensen l Neem dat duffe, gore, versuffende aan ale de
atmosfeer waarin die menschen leven, en kijk dan wat een prachtig
menselik type, die zichzelf verknuffelende Joodse bedelaarster in
,,Metier" ; wat een in-verdorven maar gul-hartige jonge galgestrop
in „Broertje" ; wat een verzopen lamlendige luiaard in ,Ontredderd" .
En dan vooral de twee vrouwenfiguren in zijn beste stukken,
,,De vrouw met molentjes", en ,Getrouwd," - in 't eerste de
sterke vrouw zichzelf vergoiend door de drang tot bescherming,
die 't gevoel van medelijden met een zwakkere in haar fore gemoed
opwekt ; in het tweeds, Gonne, de alleen voelende, nooit redenerende vrouw, in haar egoisme tergend en dreinzend, met de bewustheid ongelijk to hebben . En mooi ook de eerste verweking
in de starre vastberadenheid van de man door het nachttoneel :
eerst ziju zinnen-drang om zijn vrouw to willen kussen, ale ze
zo kalm slaapt, dan de angst voor haar hallucinaties, dan weer
de ruzie hoog en fel, en eindelik de reactie met de eerste twijfel
aan 't recht van zijn niet-willen toegeven .
Karakters worden omhuld door omstandigheden, en je brengt ze
scherper uit wanner die omstandigheden worden bestudeerd, en
er uit wordt gekozen wat invloed heeft op de karakters, om dat
aan to hechten aan hun doen, en de rest weg to laten . Zoals ik
in 't begin zei, is daarin Van Hulzen buitengewoon zuiver. 't Is
vaak tot peuterigheid toe dat de biezonderheden geteekend zijn,
maar 't is bijna alles raak en juist, rack en juist op die biezondere plek.
Schrijven is woordkunst, maar woordkunst komt neer op woordkeus, ale eenmaal de gedachte in 't brein is . En 't is weer bet
louteren en verscherpen van de gedachte dat de fel-sprekende
beelden en woorden doet vinden . Om bij werk ale dit to spreken
van een stiji in schrijven, gaat niet aan . Een schets als „Broertje"
kin niet in eenzelfde stiji zijn ale ,Ontredderd" . Maar dit kan
wel gezegd worden : dat de zinnen bijna overal klaar en doorzichtig
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zijn, vooruitbrengend in 't woordbeweeg wat hoofdzaak is, zacht
klinkend 't mindere, 't bijkomende . En dat woordbeweeg wordt
bij een schrijver die z6 zuiver voelt, van zelf rythmies .
Een enkel woord over de straatbeschrij vingen .
Een straatbeschrijving of eigenlik iedere beschrijving van omgeving, moet al een heel biezonder karaakter hebben om recht van
bestaan to hebben als een afzonderlik geheel . Ze doen me meestal
aan als studies voor onderdelen in een groter werk ; alleen-staande
lijken ze me zo gemaakt. Dat geldt ook van Van H . 's werk van
then aard . De beschrijving van de Nieuwe Markt is bovendien
verward.
Maar daarentegen als onderdeel van zijn ander werk,
doen sommige van die beschrijvingen aan als een stemmingbrengende inleiding tot een muziekstuk, bijv . 't verwaaide park
met de half afgebroken kermis in ,Herfsturen", de hete straten
van Buenos Aires in ,Getrouwd."
,,Kroningsdagen" heeft wel voldoende eigen karakter om alleen
to kunnen staan, maar toch is 't juist ook 't gebrek aan een
voldoend stevigen kern, die 't wat slap maakt . 't Is de nit het
geroezemoes en 't vertoon van die dagen gedistilleerde geestdrift,
maar er is niets meegekomen dan de vluchtigste stoffen ; al het
soliede is achter gebleven . Een beschrijving van een dergelike
massa-beweging alleen in algemene tinten en trekken, zonder uitlichting en veracherping van kenschetsende feiten, zal slechts zelden
de reeks van indrukken opnieuw in den lezer opwekken . 't Beste
is Van Hulzen bij 't beschrijven van 't geen er to zien was . Sommige van die versierde straten en voile pleinen worden met een
verrassende helderheid met enkele woorden ons voor ogen gebracht .
Maar veel minder is dat bij de beschrijving van 't geen er to
horen was.

Arnhem.

J. H. DEIBEL.

KLEINE MEE-DELINGEN OVER BOEKWERKEN .

Gothische 048w-Syntaai8, door
M. J. VAN DER MEER.

In de Inleiding deelt de schr .
mede
,,Delbrack beklaagt zich er over
bij de behandeling van den genitivus % an den bezitter, dat hem
geen „Materialsammlungen" van
de casus ten dienste stonden, waardoor een nadere indeeling onmogelijk werd. Voor bet Gotisch wil
dit proefschrift deze leemte aanvullen . In de eerste plants is
derhalve getracht naar volledigheid.
Toen ik reeds eenigen tijd met
de verzameling van bet materiaal
bezig was, verscheen de Heilandsyntaxis van Behaghel, die zijn
materiaal op geheel andere wijze
indeelt dan men tot nog toe gewoon was. Hij legt vooral den
nadruk op de zgn . „Gruppenbildung" en keurt bet af, dat men
, das einzelne Glied der Rede
zum Gegenstand der Behandlung
macht
von der Bedeutung, von der Function dieses oder
jones Casus
redet" . Zeer
zeker terecht. Eerst in de wijze
toch, waarop de versehillende elementen tot zinnen worden verbonden, komt hun functie duidelijk
uit en zoo blijkt ook bet gebruik

en de beteekenis der casus alleen
uit de verbindingen, waarin ze
voorkomen . Bovendien heeft de
behandelingswijze van Behaghel dit
groote voordeel, dat veal subjectiefs in de verdeeling kan vermeden
worden, omdat steeds als verdeelingsprincipe kan worden aangenomen de wijze van verbinding
van de elementen, zooals die werkelijk voorkomt. Evenwel zijn voor
bet Gotisch de nadeelen van een
behandelingswijze, zooals in dit
proefschrift, veel geringer dan b.v.
bij bet Oud-Saksisch, omdat de
zinabouw sterk onder den invloed
staat van den grondtekst en meer
Grieksch dan Gotisch is, terwijl
bet gebruik van de casus zelf over
't geheel als idiomaitsch moet worden
beschouwd. Daarom is dan ook
van bet eenmaal opgevatte plan
niet afgeweken .
In hoofdzaak is de indeeling
dezelfde ala die van Delbruck .
Bij de verdeeling der transitieve
verba naar hun beteekenis is echter
Behaghel gevolgd, zij bet dan ook
met one afwijking.
Behaghel
scheidt nl. de verbs, die eine
Veranderung bezeichnen, welche
mit der physischen oder geistigen
Beschaffenbeit eines Objects vorgenommen wird" van die die be-
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zeichnen dasa bei einem Object
die Lage seiner Theile verandert
wird" . In bet onderstaande zijn
deze beide groepen vereenigd, omdat
de scheiding moeilijk uitvoerbaar
bleek to zijn . Trouwens, deze geheele indeeling heeft veel subjectiefa, niet alleen ten opzichte van
de vraag, tot welke groep ieder
verbum moot gebracht worden, maar
ook, wat de verdeeling zelf betreft."
Van de stellingen citeren we :
Hot is onnoodig met Prof. Van
Helten (Mnl. Spraakkunst § 337,
opm . 3, pag. 440) het gebruik van
si, sic, soe en au ter benaming
van het vrouwtje eens diers" to verklaren nit „een volksetymologische
identificeering van bet oude substantief hie met het personale hi en hie."
De verklaring van Leenderts (I,
pag . 189) van vs . 16 van Hoofts
,Rosemont, hoordij speelen noch
singen?" is aannemelijker dan die
van Dr. Stoett (I, pag. 175) .
De verklaring, die Dr. Eymael
(T . en L . IV, pag. 303) geeft van
vs . 8 van Huygens' „Voorhout"
verdient de voorkeur boven die
van Dr. Kollowijn (1 .1 ., pag. 304)
en die van Dr. Stoett (N. en Z .
XX, pag. 243) .
De punten van overeenkomst
tusschen den Alexander en den
Reynaert (Franck's Inl ., pag. XVII
vv . To Winkel Nederl. Letterk. I,
pag. 257, noot 1) onderstellen niet
noodzakelijk afhankelijkheid.
Hot is waarschijnlijk, dat het
door Dr . Bolte, Tijdschr. X, pag.
288, gepubliceerde fragment een
gedeelte is van een tooneelstuk,
waarnaar Hooft zijn Granida heeft
bewerkt.
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Voor a.s. docenten is een philologische en litterair-historische opleiding van veel grooter belang
dan een linguistische .

Paul Hagen, Der Oral.
Quellen and Forschungen
zur Sprach- and Kulturgeschichte der germanischen
Volker, hgb . von A . Bran dl,
E. Martin, E . Schmidt .
LXXXV.] Strassburg, Karl
J. Trubner, 1900 . 124 S .
8. M. 3.
Der durch friihere Untersuchungen zur Gralsage bekannte Verf .
unternimmt es bier, den Gral als
Meteorstein zu erweisen .
Vielleicht war die Geschichte
dieses Grals einmal such mit der
Sage vom Priester Johannes verkniipft.
Sehr erwunacht ware, wie der
Verf. wiederholt bemerkt, dass ein
Arabist von Fach sich dieser Fragen
annahme. Soviel scheint mir aber
jetzt schon als wahrscheinlich erwiesen, dass der Gral bei GuiotWolfram als Meteorstein gemeint
ist. Und zwar scheint dieser in
der That aus einem arabischen
Geographen zu stammen . Zweifelhaft bleibt dagegen der Zusammenhang dieses lapsit exillis mit der
Johannesaage. - Die These des
Verf.s gilt auaschliesslich ffir these
eine Version der Gralsage. In
keinem einzigen der ubrigen Gralromane vermag ich etwas zu finden,
was die Bedeutung als Meteorstein
beweisen konnte. Insbesondere bei
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Crestien lasst sich nichts dergleichen
aufzeigen.
Die christlich-legendarischen Motive Crestiens scheinen mir nach
wie vor unbestreitbar .
EDUARD WECHSSLER.

Deutsche Litteraturztg . no. 16,1901 .
[Vgl. de uitvoerige aankondiging
in Museum VIII (Nov . 1900) door
J. F . D . B1ote, die maar deze
twee rezultaten van Hagen kan
aanvaarden : `de stad Acrat5n is
Herat, en de Latijnsche naam van
den Graal lapsit exillis kan niet
beteekenen lapis electriz.]

K.

BRUGMANN : Uber das We,
sea der Bog . Wortzusammensetzung . Eine sprachpsychologische Studie. Berichte der
philol: hist. Klasse der K.
Sachs . Gesellschaft der Wissensch. 1900, S. 359-401 .

Mit eindringerder Scharfe and
Verwendung reichen Materiales, wie
man es bei ihm erwarten durfte,
tritt Brugmann in der vorliegenden
Abhandlung an das Problem des
Kompositums heran .
Die Frage ist die : Gehort Lautkontinuitat, iiusserliche „Zusammensetzung" zum Wesen des Kompositums? B . verneint sie. Den
Ausgangspunkt der Betrachtung
bilden Beispiele, wie „loskaufen",
,,antreiben", die wir schon durch
die Zusammenschreibung zu Kom-

posita stempeln, wahrend die Bestandteile gesondert auftreten konnen : „er treibt ihn . . . an". Solche
Falle des Schwankens zwischen
Kontinuitat and Trennung finden
wir allenthalben in den indogermanischen Sprachen .
Vom semasiologischen Betrachtungsstandpunkt aus ist also der
uberlieferte grammatische Begriff
der Wortkomposition zu erweitern,
indem von der ,Kontaktkomposition" die „Distanzkomposition" zu
unterscheiden ist (S . 382), and
folglich manches als Kompositum
zu bezeichnen, was die traditionelle
Grammatik nicht ale solches anerkennt, z. B. ne - quidem, um -willen.
Wie ist es nun aber moglich,
dass zwei in einem Satze von
einander getrennte Wortgebilde eine
vollkommen untrennbare Begriffseinheit bilden konnen ? Das Problem lost nach Brugmann Wundt
durch seine pzychologische Analyse
des Satzes, der in der Seele des
Sprechenden vor seiner Aussprache
als Voratellungaeinheit vorhanden
ist and nicht erst succesiv nach
seinen Teilen appercipiert wird (vgl .
S . 390 ff.) ; der Satz ist der primare
Bewusstseinsinhalt, aus dem erst
imiSprechen die Einzelvorstellungen
entwickelt werden, nicht dass umgekehrt aus den einzelnen Vorstellungen rich der Satz zusammenbaute .
0. HEY,

Archiv f. Lat. Lexikographie
u. Grammatik, Mei 1901.

') Men vindt ditzelfde met nederl . voorbeelden aangewezen door v . d. Bosch
in Taal en Letteren III, b1z. 11-20, 145-152. Zie ook T. & L . II,
b1z. 317, 321 vv.
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De Bruidetijd van Annie
de Boogh, door HERMAN
ROBBERS.
Amsterdam,
Jac. G. Robbers .
,De Bruidstijd van Annie de
Boogh" is voorzien van een zeer
gewone, bijna prozaIsche visie, die
- verre van zich als een fictie
to geven - het levee, zooals het
in waarheid is, bekijkt . En dit
gewone doet hot book alleen staan
in do literatuur van heden, en
vermoedelijk ook in die van de
toekomst ; het buitengewone, het
abnormale - hot dwaze, onechte,
leugenachtige - schijnt causaal
aan de literatuur en de kunst
verbonden ; en als zoodanig geeft
het tegendeel aan hot book hot
kenmerk van het eenige .
De roman gaat voort in gewone,
vrij normaal gevormde zinnen,
voort in steeds hetzelfde niveau,
dat van het werkelijke leven, en
in gedachten, waarmee ook hij,
die nooit Couperus en nooit Kloos'
gedichten las, vertrouwd kan wezen.
Juist in dit vermogen, waarover
tegenwoordig zoo weinig schrijvers
beschikken . aan de verzoeking in
de hoogheid van hun zieltjes plechtig
to doen, en goddelijke woordjes to
zoeken - is, zooale 't blijkt nit
,De bruidstijd", de groote voortreffelijkheid van dit book gelegen.
De verzoeking was groot, want
wie last nict gaarne een schilder,
miskend zijn en een hooge ziel"
hebben, en eon meisje met hem
dweepen? - Annie de Boogh
dweept niet, maar bemint ; de schilder
Paul oreert niet, maar schildert ;
en de menschen met wie ze in
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aanraking komen, zijn, evenals zij,
menschen, zooals ze to Rotterdam
en elders in grooten getale aanwezig zijn.
ED. V(ERBURGH),

in Arbeid 1901 .

Onze Kleine Dorpswereld. Leesboek voor de hoogste
klassen der lagere school,
door J. MULDER, Hoofd der
school to Bronkhorst. le en
2e dltje (120 en 92 blzz .)
8° . - Groningen, P. Noordhoff. Compl . 2 dltjes a f 0 .30.
,Onze Kleine Dorpswereld" onderscheidt zich hierdoor van andere
leesboekjes, dat de personen, die
in de lesjes optreden, genomen zijn
nit de omgeving der leerlingen onzer
plattelandsscholen . -- Dat ik echter niet geschroomd heb met de
kleine Buitenvelders uitstapjes to
maken ver buiten hun woonplaats,
daarvan is de inhoud van menig
lesje het bewijs.
Niet alleen voor buitenscholen
is het boekje geschreven, - ik
hoop, dat ook de onderwijzers in
de steden den inhoud geschikt
zullen vinden voor hun leerlingen,
ale ze die in aanraking willen
brengen met de dorpsjeugd.
De lesjes zijn alle oorspronkelijk
en zijn zoo gerangschikt, dat die
nit het eerste deeltje het best worden gelezen in het zomerhalfjaar,
terwijl die in het tweede stukje in
hoofdzaak leesstof bevatten voor
de wintermaanden."
Voorbericht.
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N I E U W E boeken
De Nieuwe Bibliotheek voor de jeugd, onder redactie van J . Stamperius . Heusden, L. J . Veerman . 8 0. Minstens 4 dltjs nearkeuze
bijeengenomen worden gecart. a f 0.60 en geb. A f 0.95 afgeleverd.
VIIIe aerie. No. 1 . WILLEM OTTO, Tom . (Nieuwe uitgave].
(120 b1z ., m. 3 gekl . p1tn.). Afz . d1n. gecart . f 0 .75, geb. f 1.10.
XVe serie, no. 1 : CH. KRIENEN, Kees Lovers . Met teekeningen
van W. K. de Bruijn . (88 b1z .). Gecart. f 0 .75 ; geb. f 1 .10 .
Warendorf'8 Novellen-Bibliotheek . Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. 8°. Per nr. f 0.10. Per dl. (6 nrs.) f 0.60 ; geb. f 0.90.
No. 135 . J. EIOEMHUIS, Idylls. (47 b1z .).
No . 136. FOKKO Bos, Een huwelijk uit berekening . (48 b1z.).
No. 137 . F . DE SINCLAIR, Sherlock Holmes junior . Oorspronkelijke novelle . (48 b1z.).
Boon's Geillu8treerde Roman Bibliotheek . Amsterdam, N. J. Boon .
8°. Per nr. f 0.30 ; geb . f 0 .60 .
No . 29. ERNST VON WILDENBRUCH, Het wandelende licht. Naar
het duitsch (158 b1z .) .
No. 30 . NORA GoRNER, In hoogen kring. (175 blz.).
Voor den coupe. Utrecht, A . W. Bruna & Zoon . 8°. Per nr. f 0.10
Per dl . (6 nrs .) f 0.60 ; geb. f 0.90.
No. 91 . TH19RPPSE VAN ARENDSBERG [Mevr . Van d e r M e e rV a n den B o s c h], Twee zuster8. (48 blz .) .
No. 92. FEDOR BERG-ZALEWSKI. De wi88el. (45 b1z.).
No. 93 . ERNST VON WILDENBRUCH, Qaudia'8 lu8thof. Eene
legende. Naar hot duitsch door Cato de Jongh . (48 b1z.).
Amerikaansche Detective-roman. Utrecht, A. W. Bruna & Zoon. 8°.
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VONDEL-STUDIEEN.

VI.
HET PASCHA .

Koningen moeten als herders ziju . Hot herderschap fiegureert
het koningschap. Zoals 't hoeden van kudden in zich vereist het
weren van wolven, en 't gelijk bedelen der weiden over de lammeren, zo houdt ook 't regeren van volken in zich besloten 'et
afwijzen van vreemde heerschappij, en 't gelijk-berechten van 't algemeen onder 'n zelfde orde en wet . Wie dit niet inziet of volgt,
deugt voor 'et koningschap niet. ')
En daarom is Farao 't G e w e 1 d.
Onder zijn scepter zwoegen slavende Israelieten onder in weelde
wadende Delta-zonen. Hot bed van de eersten is harder dan de
wegen waarop hun meesters wandelen . 's Konings rijksstaf is voor
hen 'n geselende vlegel, 's konings kroon voor hen 'n wetteloos
juk. Is dat recht, als 't vorstelik zwaard aan de ene kant de zoon
van Egypte beschermt, en aan de andere kant ale 'n zeis de
knechten van Israel maait? Wat is dat voor 'n land waar de ene
burger de slaaf van 'n ander is? Wat is dat voor 'n bedeling,
als de werklui die Memphis' zolders met koren vullen, tot loon
slechts 'et schrale kaf voor zich krijgen?
')
En noch is Egypte's tieran niet tevreden.
Al mogen de Hebreeuwen van 's morgens vroeg tot 's avonds
laat grachten graven, muren optrekken en torens bouwen, noch
scheldt Farao met heftige verwijten op hun ledigheid, roepende
dat Egypte 'n woestijn is, en to gronde zal gaan door de werkeloosheid van z'n slaven . 3)
Is dit dankbaarheid?
Zo zijn dus Jozefs weldaden uit 'et Egypties gemoed gewist ;
vergeten is, hoe in do magere jaren 'et land uit zijn schoot is
') H e t P a s c h a, Is Deel, vs. 53-64 (U n g e r, 1605-1616) . Vgl. ook
Hoof t in Baeto . U rot i u s in Vondels Sofompaneas voornamelik door
bijbelse invloed . ') vs. 65-80 . ') vs. 81-92.
T. & L. XI .
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gespijzigd. Toen ter tijd, werd z'n naam geprezen, en z'n beheer
geroemd als dat van 'n koning wijs, omdat voor Allen z'n vriendelikheid was, omdat hij aan niemand de vrucht van den overvloed onttrok, zoals ook aan alien Gods lieve zon gemeen is .
Maar Jozef heeft helaas, meteen de wolven gevoed die tans 'et
lam verscheuren ; en de mildheid van Israels oudvader wordt door
de bedeelden met dwingelandij beloond . Beter ware 't geweest,
zo Jozef aan de Hebreeuwse vaderen z'n gaven onthouden had ; ze
zouden dan Lang voor deze dag met Egypte's hongerigen begraven
liggen in der aarde schoot . ')
Uit deze diepe treurtoon worstelt de smeekbee omhoog tot de
God der Vaderen .
,,Heer, wanneer mag van onze altaren de rook in liefelike geuren
„ten hemel stijgenl
,,Heer, waar en in welk land is 't uw behagen onze heilige
„offeranden to ontvangenl
,,Heer, gedenkt 'et teken des verbonds, bezegeld met uw woord,
,,dat uw scepter in onze handen zal rusten om de trots van uwe
,,vijandcn to fnuiken . Doe uwe gelofte gestand en keer van one niet
„langer de zon van uw aangezicht af. En mocht 'et zijn dat ons
,,lijden de straf voor onze zonden is, was ons dan Heer, in de
,,bron van uwe genade, en toon de volken de gunsten in welke
,,we delen . . . .1"')
Hetzelfde gedrukte yolk dat nu smacht naar de verlossende
dood welke voor de schande de vergetelheid zal brengen, - zal
zo meteen in jubel uitschateren over de verkregen vrijheid . Nacht
en morgen, beide uitersten in 't Exodus-boek gegeven, lokten
Vondel uit tot 'n dramatiese bewerking . Doch de tussenliggende
zigzag-weg van worstelend winnen en verliezen is door eentonigheid lang, en ver moest de veer van Israels somber lijden achterovergehaald worden om de schicht van 't motief, zonder mat to
worden, door de in de dialogen gegroepeerde momenten van Godswonderen en vorstenweifeling naar de dageraad van de vrijheid
to drijven . Doch aan de tekat van 't verhaal zou de Bijbelvaste
dichter getrouw blijven, en evenzo is de toon overal zo karakteristiek oud-testamenties, dat 'et stuk, behoudens de ingedrongen
kultuur-denkbeelden en 'et onmisbaar geachte rhetories Olympusmateriaal, op 'n waardige wijze de rij der dramatiese bijbelspelen
van onzo merkwaardige landsman opent.
Er is veel wat 'et spel eigenaardig maakt . Het ,Pascha" is
namelik 'n ,spel van ainne", 'et schaduwt of de opstand tegen
') vs . 93-116.

')

vs . 125-141 .
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Spanje, 't fiegureert tevens de menselike Verlossing door Christus
uit de slavernij der zonde. Zoals we zullen zien, dekt en ontdekt
het wereldlike, feitelik, 'et goddelike . Vondel was pas 24 jaar, toen
'et stuk gedrukt werd. 't Was reeds vroeger geschreven en vertoond, en doordat het aandacht trok, werd 'et in afschrift vermenigvuldigd, waarbij deze of gene, zij 't dan nit opzet of bij
onwetendheid, gedeelten wegliet, verminkte of wijzigde. Toen
was 't, dat Vondel voor z'n geestelik eigendom opkwam, en door
de druk er z'n waarmerk aan gaf. Ongetwijfeld gaven de tijdsomstandigheden en de veelzijdige ,zin" er aktualieteit en belang
aan. Mannen van naam leidden 'et in met sonnetten .
De gang is de volgende
Mozes weidt z'n schoonvaders schapen in Madian bij de berg
Horeb, en klaagt over Israels slavernij . Daar verschijnt hem in
't brandende braambos de Heer, en gebiedt hem, met z'n broer
Aaron, bij Farao de vrijlating der Israelieten to verzoeken . Mozes
gaat en komt bij z'n volk, onder 't welk Josua en Caleb de eer
van God tegenover de ontevreden Corach verdedigen . Allen verblijden zich, nu Mozes van 's Heren hulp gewaagt . Hot Koor
prijst Gods wijsheid. (Ie Deel .)
Ondertussen heeft Farao 'n ongelukkige droom en brengt dit
visioen in verband met andere ongunstige voortekenen in de
natuur . Z'n wichelaars raden hem nu, om erger to voorkomen,
de oude Godsdienst streng to handhaven, en de Goden met 'n
offer to verzoenen . Terzelfder tijd verschijnen Amrams zonen, en
verzoeken de vorst z'n vergunning tot Israels uittocht . Farao en
z'n wichelaars verzetten zich tegen hun argumenten. Hot Koor
treedt op, en vermaant de Koning . (He Deel .)
Farao, geplaagd door de bekende rampen, ziet in dat er 'n
hogere Vorst regeert. Doch dit prikkelt hem, en tartend roept
hij de God der Joden aan, om uit z'n Hemel to komen en zich
met hem to meten. Mozes en Aaron komen opnieuw met 'n aanzoek. Tevergeefs weerleggen ze 's konings bezwaren . Farao weigert
ten tweede male . Het Koor bezingt de Vrijheid . (IIIe Deel .)
De uitgetrokken Israelieten laten de Egyptenaren achter in rouw
over de dood van hun eerstgeborenen . De Joden jubelen ; de
koning toornt en gelast z'n veldheer Albinus ze to achterhalen .
Het Koor dreigt Farao. (IVe Deel .)
De Faam verkondigt de redding van Israel en de ondergang
van Farao's armee. Israel looft de Heer . Mozes verklaart 'et
offer. Het Koor voorspelt de latere verlossing door Christus . (Ve Deel .)
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Is 't goed to keuren dat de Nederlanders tegen hun wettige Vorst
zijn opgestaan? Want dit antwoord toch zullen we nit dit Bijbels
spel en due tevens nit de oud-testamentiese geschiedenis moeten
halen . Israels kroost heeft zich aan 't Egyptiese juk onttrokken,
en is buiten de landpalen van Farao, zich 'n eigen staat gaan
stichten . Het doet er niet toe, dat God zelf de leiding op zich
nam, de aanvoerders en middelen aanwees, en met buitengewone
straffen en wonderdaden in de loop van de geschiedenis ingreep .
Want met dat alles wordt de vraag zoveel to dringender : Duldt
de zelf meewerkende God due, dat 'n yolk zich tegen z'n wettige
heer verzet en hem ale Vorst afzweert? Wil God dan voor allee
geen gehoorzaamheid, maar wil hij dat voor de berusting 'et
verzet gaat?
De kwestie is niet nieuw en heeft velen bezig gehouden . Er gaat
door de lieteratuur, die trouw de denkbeelden der geslachten weergeeft, in de eerste pleats 'n stroming, die volkomen onderworpenheid gebiedt, en elk verzet tegen de bestaande machten ale zondig
brandmerkt . Jezus had gezegd : geef de keizer wat des keizers,
en Gode wat Gode is, - daarmee bedoelende, dat 'et aardse goed,
zelfs tot et lichaam toe, aan de machten der aarde behoorde, en
dat aan God de onsterfelike ziel toekomt . De martelaren volgden
dan ook in hun bereidwillige dood 'et voorschrift van hun Meester .
Evenmin hebben de kerkvaders in onrecht of dwingelandij van
'et Staatshoofd, de opstand van 'n yolk willen rechtvaardigen, en
ook in de ME. lieteratuur wordt berusting gepredikt tegen de
despotiese maatregelen van 'n boosaardig vorst . 1 ) Het moet one
dan ook niet vreemd vallen, in de ,Pascha" mede 'n nagalm to
horen van de vroegere stemmen . ,Aanschouw 'et heelal," - zegt
Corach, de tot wanhoop gedreven Israeliet, - „en merk op hoe
,,alles wieselt : 'et zaaisel wordt koren, de bloesem vrucht, de winter
,,wordt zomer, de dag wordt nacht ; de sterren zelfs rijzen en
,,dalen ; maar onze droeve staat blijft elke wisseling vreemd, en
,,kent slechts bestendigheid . Is God nu niet wispelturig, dat hij
,,de gegeven belofte breekt? En zo God eerst z'n woord wil kwijten
„bij latere tijden, wat vrucht geeft dan ons z'n verbond? Onthoudt
,,hij z'n zegen ons some ter onze beproeving? Maar schijnt 'et
„niet dat juist de beproeving de mens tot 'et uiterste voert?
,,Dreigt Farao niet met verdelging? En zo 'et waar mag wezen
,,dat God de harten der koningen leidt ale waterbeken, ligt dan
,,in deze bewering niet de lasterlike paradox, dat zelf de Godheid
,,de oorzaak van 't goddeloos despotisme is?" _)
')
')

Vgl . T o n d a l u a V i s o e n in 't „Tweemsandelijksch Tijdschrift" 1901 .
Deel I, vs . 319-336, 339-344, 346, 348, 350, 469-370, en verder .
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Calebs antwoord sluit afdoend de weg of tot alle verdere redenering . Het is de prop, die eeuwen lang de strengste ethiek op
bet vat heeft trachten to schroeven, waarbinnen de werkzame
vrijheidsgeest, ten spijt en uit kracht van z'n verdrukking, ten
slotte toch ruimte in 'n minder dogmatiese sfeer heeft gevonden .
,,Niet tot 's mensen kwaad strekt 'et despotismo," zegt Caleb,
,,maar tot's mensen baat. Niemand wordt tot 'et kwaad gedwongen ;
,,alleen, 'et kwaad, dat geschiedt, wordt door God geduld . Voor
,,de rechtvaardige strekt 'et tot heil, voor de boze is 't 'n reden
„tot 'n strengere bestraffing . Zo zal Farao's tierannij op de koning
,,zelve gewroken worden ; maar ons zal de opgelegde beproeving
,,tot inkeer en hoete brengen . Zo wil 'et God ; et 't boze dat hier
,,bestaat, strekt eensdeels tot loutering, maar voor de boosdoener
„is 'et de weg die tot z'n verdoemenis voert"')
Zo zijn dan de tierannen, bij de grasie en de goedertierenheid
Gods, volkerenplagen. Ze zijn, evenals oorlog, hongersnood en
pest, door God opgelegde bezoekingen, die door boete en gebed
wel zijn of to bidden mischien, maar zolang ze heersen, toch
ootmoedig en rustig moeten gedragen . Zo is de tieran 'n instrument
in Gods hand ter liefderijke kastijding en wijze onderrichting . Zo
is 'et despotisme 'n middel in dienst van de opvoeding, en ondergeschikt aan 't algemene nut, dat in de eerste pleats de zedelike
vorming naar de christelike wet, van 't mensdom beoogt . 't Geluk
van de mens gaat vbbr : de Kerk is 'n stichting van God, en tot haar
opbouw roept God to voorschijn al wat hij nodig acht : keizerlike
heersers en ellendige slaven, edele geesten en onmenselike kreaturen .
Elk speelt z'n rol, en 't is God, die hoog en laag, de dans der gebeurtenissen beleidt .
Zo 't waar is, dat in 'n dergelijke staatsleer geen plaats is voor
ontluikende volksaspirasies, even zeker is 'et, dat de tieran ophoudt
tieran to zijn, zijn macht tot niets is gereduceerd, en z'n bontste
willekeur zich oplost achter de verborgen bedoelingen van 'n Almachtige God . Daarmee wordt ontegenzeggelik elke bewustheid
van onvermogen en vernedering, die bij de massa tot helderheid
mocht komen, al reeds getemperd door 't besef, dat ook hij, die
van de hoogte van z'n troon over 'et leven en de eigendommen
zijner onderdanen gebiedt, niets meer is dan 'et blinde werktuig
van 'n evenzeer voor hem ondoorgrondelik wereldbestuur, terwijl
juist z'n grootste wandaden 'et meest die beschouwingen zullen
voeden, welke hem van 't voetstuk halen waarop hij zich hooghartig het zekerste meende to zullen bevestigen . Ook hier heeft
de Christelik-zedelike wet 'et hoge met 'et lage genivelleerd, om
') ald . vs . 515-524.
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de erupsies van 'et vrijheidsgevoel, en daarmee de individuele bewustwording A priori to brandmerken als 'n opstand tegen de
kosmiese orde en de Goddelike wet . Voortgekomen uit 'n tijd
van strenge vervolging, heeft daze leer uitteraard zich't krachtigst
gehandhaafd en moeten laten golden in eeuwen waarin doffe lijdzaamheid 't ingeboren vrijheidsvuur verstikte, en zo zullen we dan
deze beschouwingen ook terugvinden in tijden waarin de wereldschokkende iedeen elkander bevochten zonder dat de strijd der
debatten of der wapenen uitkomst bracht of de overwinning aan
een der worstelende machten vermocht toe to wijzen . Op dit
dode punt nu stond de kultuur in 't laatst van de 160e en in 't
begin van de 17de eeuw. De grote beginselen die in .'t begin van
de 16de eeuw de gemoederen hadden bezield en ontvlamd, verloren hun kracht en waarde door de verwereldliking van de motieven ; de geestelike wereldbrand ontaardde in 'n krachtverspilling
van mensenlevens en ataatsbudgetten, terwijl de meest egoistiese
polietiek do dovende vlam zolang wist aan to wakkeren, totdat
alle brandstof verbruikt was en de vonk uit gebrek nan voedsel
verstierf. Aan de one kant voerde deze wanhopige worsteling
de onderworpen-gelovige geesten tot 'et zwijgend aanvaarden van
Gods-leiding in de tuchtiging van 'n werelds-geworden mensheid ;
aan de andere kant kweekte 'et doelloos beloop van de historielijii
'n stomp indifferentisme, waarin de Stoa met haar prediking van
's mensen machteloosheid tegenover 'et onverbiddelik Noodlot 'n
vruchtbare bodem vond . In doze benauwende tijden was 'et, dat
G r o t i u s z'n book Do Jure Belli et Pads schreef, 'et merkwaardig
rechtskundig pleidooi, waarin hij geprikkeld door de losbandigheid
in de bestaande staatsrechterlike verhoudingen, en instinktmatig
voelende dat 'n duurzame orde niet to bouwen is dan op de grondslag van 'et zelfbedwang en de eerbied van 'et gezag, in z'n betoog over de noodzakelikheid van 'n algemeen beschreven recht,
z'n eerste gegevens list wortelen in de heldhaftige onderworpenheid der eerste Cbristenen, en ala stelregel opwierp, dat Christenvolken door dwingelandij onderdrukt, hun hoop op vrijheid ten
offer moeten brengen aan hun geloof. Tijdgenoot van deze man
was Hooft, die in z'n ,Baeto" 't nieuw-Nederlandse yolk entte op
'n volksstam, welke 'n ootmoedig terugtrekken buiten 'et staatsgebied stelde boven 't geweldplegen tegen 'n despoties bewind . 1 ) Bij
doze geesten, die 'n algehele vrijheid van beweging met 't Christenzijn onverenigbaar achten, hoort ook Caleb thuis : 'et lijdelik gehoorzamen aan de vorst is tevens 'n stil berusten in de verborgen
wil van God.
') Zie Taal en Letteren V, afl. 5.
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Naast deze half-stoiese half-christelike leer der berusting, treffen
we in deze tijd 'n andere beschouwing aan, de theorie namelik
welke 'et recht van verzet tegen 'et onrecht verdedigt . In de strijd
der M .E . om de heerschappij, tussen de geestelike en de wereldlike machten, had zich de klerus naar de zijde van 't yolk geneigd
om in de steun van de massa 'n tegenwicht to zoeken tegen de
aangroeiende macht van de vorsten ; en toen nu de Jezuieten met
alle geestelike middelen de wankel geworden pauselike zetel weer
zochten to bevestigen, wisten ze de door de Scholastieken verkondigde stelregel, dat ongehoorzaamheid aan de vorst in zekere gevallen geoorloofd was, uit to breiden tot 'n wetenschappelik geargumenteerde verhandeling over de staatsrechterlike verhoudingen
tussen de vorstelike, geestelike en burgerlike machten, 1) waarbij
'et vorstelik gezag, schoon ale tevoren ontleend geacht aan God,
toch onder do hoede van Romes Kerkvorst gesteld werd . Doze
immers ontleende z'n autorieteit onmiddelik aan God, de koning
slechts middellik, omdat hem dierekt door 't yolk de macht was
opgedragen en hij juist ale uitverkorene des yolks de goddelike
wijding ontving. Uit deze theoreties ontwikkelde verhouding listen
zich voor de praktijk twee gevolgtrekkingen afleiden . Vooreerst
deze, dat eon gezag die door 't yolk opgedragen was, ook weer
door 't souvereine yolk teruggenomen kon worden ; maar parallel
en in tegenstelling met deze rechtsgrond werd de regel opgeworpen,
dat hij die ale uitverkorene des yolks ale middelike vertegenwoordiger Gods z'n wijding ontving, deze zichtbaar had to ontvangen
van Gods onmiddellike stedehouder, aan hem ook de verantwoording van z'n koningschap schuldig was, en door hem ook uit het
heilig autorieteits-verband ontzet, m . a. w . vervallen verklaard
kon worden . Beide stellingen werden in de 16de ceuw, niet het
minst door de Jezuieten, met ijver verdedigd, en vonden hun
steun en toepassing in de logika der feiten, omdat bij het veelvuldig voorkomend geloofsverschil tussen vorst en yolk, nu eens
de leer van 't souvereine volksrecht, dan weer het recht van Rome
de boventoon voerde, al naar de omstandigheden de inzichten en
leuzen der sekten en partijen regelden. Alleen moeten wij opmerken, dat deze leer van de afzetbaarheid der vorsten, van welk
standpunt en met welk doe] ze ook werden verdedigd, in elk geval op 'n ommekeer in de meningen, ja op 'n gehele kultuurwending wijst : 'et beginsel van lijdelike berusting tegen alle
onrecht is verdrongen door 'et gevoel van recht ; de mens moge
in de verdrukkingen van z'n maatschappelik ]even 'n leerschool
') Vg1 . S n are z, De Fide en M a r i a n a, De rege et regis Institution,
bij L e c k y, Rationalisme in Europe .
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vinden voor z'n opvoeding ale Godskind, ale lid van de Staatsgemeenschap staat hij tegenover orde en wet in z'n recht ; de
burger heeft zich van de Christen gescheiden ; ook gedekt en
gebonden door kerkelike leerstellingen en systemen blijft hij vooraaan
'n amfibie : aan God past volledige overgave, aan z'n vorst gehoorzaamt hij onder voorbehoud ; uit 'et M .E . universum dat in
'n onverbreekbare Unheid de mensen en de geestenwereld, het
vaderland en de kerk, de antieke en de christelike beschaving
omvat, -- is getreden de S t a a t . Voortaan regelen Vorst en yolk
hun verhouding op de basis van beschreven gewoonten, nieuwe
overeenkomsten of wel van tijdelike tegemoetkomingen en transaksies .
In de ,Paschal' nu geeft God aan 'n yolk 'et recht de gehoorzaamheid aan z'n Vorst op to zeggen . Niet om de heerschappij
gaat 'et, let wel ; niet eist God dat de verdrukten binnen 'et gebied
waar 't despotisme heerst, 'et initiatief zullen nemen zich 'n nieuwe
rechtsverhouding to scheppen ; God wil dat 'et verslaafde yolk 'n
zelfstandig yolk zal worden, en eerst buiten de linien van de
vorstenmacht zich 'n eigen gezag stelt . ') Eigenlik verlangt God
van Mozes om z'n yolk, waaraan Hij van oudeher 't land Kanaan
beloofd heeft, naar de Jordaan to voeren, en tot token van I
yolks verlossing Hem op de Horeb 'n dankoffer to bieden. Nauwkeurig genomen, heeft de exodus dus de zin van 'n definitieve
toewijzing van 't Beloofde Land, in woord en in de aangevangen
praktijk ; en is dus 'et onttrekken van Israel aan Farao's heerschappij eerst 'n gevolg van de uittocht, en alzo slechts ale 'n toevallige bijkomstigheid to beschouwen . Doch laten we toegeven, dat
Farao's verdrukking van Jakobs geslacht de enige oorzaak is geweest welke God eindelik tot ontferming heeft bewogen, en dat
'et de tirannie is geweest, waartegen 'et geplaagde yolk zich verzette . Woog 'et Egyptiese juk niet zwaar? werden niet lange uren
van bovenmatige arbeid gevergd? Nochtans deze grieven mochten
voor de strenge ethiek de uittocht niet rechtvaardigen . Vondel
bracht 'n nieuw element in Mozes' verlossingswerk ; Farao wordt
de verdrukker van Israels geloof ; eerst zwakker, daarna sterker
klinkt door Mozes betoog 'et recht om God op eigene wijze to
mogen dienen . „God wil," zegt Aaron bij 't eerste gehoor, ,dat
„Farao de Israelieten laat trekken in vrede, opdat ze buiten 't ge,,zicht der Heidenen op Horeb hun God 'n offerande brengen" . _) `) Vgl . ook Hooft's Baeeo . Morkwaardig, dat wat Hooft in onze voorvaderen iedealiseerde toch door het Hollandse keurvolk in de Zuidafrikaanse
,treks" toegepast is geworden. En sprak Oranje in de uiterste nood ook
niet van 'n algemene exodus? ') Vs . 884-890.
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,,Niet langer, koning" - herhaalt hij bij 't tweede bezoek, ,belet
,,ge Israel 't heilig altaar to ontsteken voor de driemaal hoge
,,God." 1) Geen teken van de gewenste verlossing is tans meer 'et
altaar : 'et wordt het vrijheidsdoel zelf ; in de eigen dienst sluit
zich 'et eigen volks-zijn.
't Is dit element, welke Israels uittocht ten voile rechtvaardigt
en tevens 'et spel van de Verlossing tot 'n allegorie heeft gemaakt
van onze nasionale opstand . Aan deze draad laat zich de ,Verghelijckinghe" spinnen welke 't spel besluit, een parallel, waarin
Filips door Farao wordt voorgesteld, die 'n zelfde soort hulde aan
Osiris biedt als Spanjes koning aan de „God van de Tiber" ;
terwijl Mozes Oranje verbeeldt, die met z'n arm 'et Evangelie
bevrijdt . 1) Ook in de tekst van 't spel is de Egyptiese dienst antiJoods en daarom anti-rechtzinnig en Heidens ; de wichelaars Serax
en Typhus zijn dienaren des Satans, zoals de koning bij Jupiter
en de heidense afgoden zweert .

Reeds de anti-paganistiese toon geeft one 'et vermoeden in 't etuk'n
bredere strekking to moeten zoeken . Aan 't hoofd van one opetel ontvouwden we kortelik de in db toenmalige lieteratuur geldende staatsleer, en ook in de M .E. boete-leer vinden we - wat we in de
staatkundige beschouwingen van de Renaissance-denkbeelden terugvinden, - de stelregel gegeven, dat hij die 't hoogste staat, ook
de hoogste plichten heeft to vervullen, en bij de verwaarlozing
van z'n taak ook voor de strengste vierschaar komt to staan .
Daarom opent Farao, die zich tegen 't vox populi vox Dei verzet,
ale monarch de rij van de Luciferisten, en moet hij, evenals de
Olympupbestormers en de in de Christelike lieteratuur hun verwante Belials, nit de hoogte in 't verderf worden neergetuimeld .
Heel Egypte staat met Farao onder 't gebied van de Satan, en
heel 'et spel van de „Verlossinghe" is, -- afgescheiden van de
nasionale tendenz, - terug to brengen tot het gronddogma van
't Christendom : de redding der mensheid door Christus, waarvan
het Pascha van Israel de tiepe en de belofte is . De Israelieten
verstrikt in de boeien van 't duister heidens bewind, betekenen de
wereld zoals ze gebonden ligt in de banden des doods, ten prooi
aan Satan en zonde ; en de Rode zee, waarin Farao met de machten
')

Vs. 1211-1215 .

Zie de brede uitwerking in de „Verghelijckinghe vande Verloasinge
der kinderen Israels met de Vrijwordinghe der Vereenichde Nederlandsche
Provincien ." (Aanhangsel bij 't „Pascha" .)
')
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des verderfs verzinkt, verbeeldt 'et rode blood van Christus : de
fontein waarin we onze zonden aflaten en worden bevrijd van
duivel en dood. De ondergang, waarvan Israel word gered, is
dan ook slechts 'n tijdelike dood, waar tegenover ons de nieuwe
Samson ons van 'n eeuwige dood en straf verlost, omdat ook 'et
Egyptiese zwaard slechts 'n zwakke afspiegeling is van de vuurafgrond van de zonde ; zoals ook do tocht naar 't aards en vergankelik rijk van Kanaan ale symbool is bedoeld van 't eeuwig
Jeruzalem, waarheen ons Christus het pad heeft gebaand . Het
slachten van 't offerlam eindigde met 'et offer op de Calvarienberg ;
de priesterdiensten hielden op in de Hogepriester op 't Paasfeest ;
en zoals 'et lamebloed op de deurposten de Joden spaarde voor
het dodende zwaard van de Godsengel, zo zal bij 't jongst gericht
'et kleed van Christus sterfelikheid voor 's Heren aangezicht ooze
onzuiverheid dekken, en ons sparen voor de toorn van z'n ogen .
Daarom ook mochten Mozes of Aaron hun yolk niet in 't rijk
Kanaan brengen : de oude Wet was to onvolkomen om ons nit
de zielebrand to redden ; Jezus zou de ladder zijn die ons op
moest voeren naar 't behouden Huis . Israel vertrok dan ook op
h66p van zegen ; maar voor one had Christus al lang to voren z'n
gemeenschap gekocht . Laten wij christenen one dan ale ware Israelieten
omgorden met de band der liefde, steunen op de staf van 't
Evangelie, eten op geestelike wijn z'n zielespijs, opdat ons de
kracht van z'n zoendood ons tot sterking zij in ons geloof . 1 )
Natuurlik valt deze uitlegging buiten de toneel-uiteenzetting
van 'et Bijbelse fragment : 't is het ,Choor", - 't welk in dit opzicht
de ,Voorredenaar" der M .E . spelen vervangt, - wat dit gewijde
spel tot 'n moralisasio maakt, welke moralisasie niet alleen twee
wereldgebeurtenissen, de exodus van Israel en de opstand tegen
Spanje, de one v66r 'et offer op Golgotha, 'et andere er na, als
schaduwen van 'n Goddelike Openbaring stempelt, - maar ook
de lee inhoudt voor alle tijden en volken : de opgestane hoogmoed
slaat God ter neer ; Satan wordt overweldigd door Christus ; 't
Sataniese zowel ale 't Goddelike komt in de historiese gebeurtenissen zichtbaar in hun dualistiesen kamp voor den dag. Bij
Vondel is dit dualisme de ziel van z'n wereldbeschouwing ; het is
de nooit verslappende veer die hem aan de arbeid houdt ; 't is
deze kamp die hem beweegt, in bij toneelwetten geregelde afstanden van tijd en plaats, zedelike grootheid en verdorvenheid
in z'n personaadjes in aksie to brengen, en in ,spelen" van
ouderwetse trant en beroemdgeworden dialogen die tweestrijd in
'n allerbehendigste dialektiek uit to stallen ; het is deze kamp,
')

Zie 't C h o o r aan 't slot van 't 5de Deel .
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die zich ten slotte 'n gestalts schept in 't spel van Satan-zelf, 'et
grootse modern-Middeneeuwse „Lucifer" : het kroonstuk op de
zuilenrij, die de dichter oprichtte ter ere van de triomfen van de
overwinnende Godheid .
't Is hier de plaats om er op to wijzen, dat 'et zoeven door ons
opgemerkte terugvoeren van 'n paar feiten uit de wereldgeschie .
denis op een Waarheid, waardoor brokken yolks- en mensenleven
verflauwen tot schaduwen van een konkrete Goddelike handeling,
door de auteur gedekt wordt in z'n Voorwoord, dat'n merkwaardig
staaltje is van de filosofiese heschouwingen welke z'n leven door,
Vondels werken en streven hebben geleid.') Zoals Vondel zelf
in z'n poezie opentop moreel-didakties, - soma ook theologiesdidakties - is, zo zag hij ook in z'n voorgangers uit de Oudheid,
opvoeders van mensen, die om 't geen ze wilden onderwijzen, op
'n aangename manier voor de menigte toe to bereiden, 'et een of
ander genre van de kunst to baat namen . In de fabelen der
Ouden b .v. ligt 'u kern van wijeheid, welke 't voor gretige zoekers
'n lust is uit de omwikkelde schors van 't verhaal to zoeken ; in
hun toneelwerken liggen vergaard de schatten der wijsbegeerte,
terwijl ze in de v o r m van 'et drama, - feitelik 'n wereld in
't klein, - 'n vingerwijzing hebben willen geven voor de ijdele
zin van 't leven zelf. Is immers niet, wel beschouwd, 'n mens
niet iemand die op 'et grote toneel 'n hem toegewezen rol speelt?
Is 'n koning wel iemand anders dan een die zich ale koning
vertoont ; 'n krijgsman, 'n landman, 'n zeeman, zijn ze niet eigenlik
wezens die zich zodanig voordoen? Want haastig vliegt in ijdel
jagen de tijd ; vobrdat ze recht weten, wat ze wezen mogen, ontvoert hen de dood ; en koning en krijgsman, arme en rijke, schoonheid en mismaaktheid, alles is een en hetzelfde geworden . Vandafir dat de wijze Herakliet schreide, dat Demokriet lachte, en
Timon, schuw voor de waan, in de eenzaamheid de mensen ontvliedt. Want de ouden wisten wel, dat 'et leven 'n spel en 'n
ijdelheid is ; en wet ze met hun toneelopzet voor hadden, was
alleen om ons to 1 e r e n, dat de levees der mensen vertoningen
en spiegelingen ter onderrichting zijn . Leerschool, allereerst leerschool is de historie.
Wat is de oude Wet anders dan 'n
voorspiegeling 1 wat anders de oude d i e n s t, wat anders heel
Israels were 1 d l i k regiement 1 immers in Christus houden al le
beelden, schaduwen en fieguren op . En zelfs Christus onderwijst
z 'n mysterieen in parabels met denkbeeldige personaadjes ; ja, het
') Den Dichter wenscht den Goedwillighen Lezer Heyl ende Salicheyt .
(blz. 27-29) . V66r 't „ Pascha ."
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oude Verbond, ale ware 't 'n toneelschool, geeft in de historieen
van de hoogmoedige Saul, de voortvluchtige David, de overwonnen
Zedekia en de tempelverwoestende Nebukadnezar, in de eerste plaats
eksempelen tot lering van alle geslachten . Deze voorbeelden zijn 't
dan ook, welke Vondel op zijn beurt hebben verlokt tot de dramatisering van het Pascha, ,wenschende dat het met zoodanighe vrucht,,baerheydt ghelesen werde, dat het ghedije tot prijs van den
,,heylighen ende ghebenedijden Name Godts, ende dat door het
,,overdencken van deze Trage-comedie ofte dit Blij-eindich-spel, de
,,droeve Tragedie oft het droevich Treur-spel van ons ellendich
,,leven, mach nemen een vrolijc eijnde ende gbewenschten wtghangh ."
Deze dooreenmenging van fiksie en feit, en 'et niet to miskennen
opzet, om de geschiedenis zoals ze door hem op de planken wordt
uitgestald, om de wille van 'et didaktiese nut gelijkwaardig to
dunken met 'et historiese feit zelf, zoals 'et zich uit de loop der
wereldgebeurtenissen had ontwikkeld, moest wel de nuchtere
geesten verbazen en 'et sterk-realisties gevoel der Calvinisten beledigen . ') Vergeefs zou Vondel er zich dan ook op beroepen, dat
Davids en Salomo's lotgevallen hoof(izakelik aan hun strekking
hun betekenis ontleenden, en dat ter verkondiging van heilswaarheden, op Jezus' voorbeeld, ook 't verzinnen van fiktieve werelden
geoorloofd was : - terecht wees de tegenpartij er op, dat 'et verzinnen van levensomstandigheden ter veraanschouweliking van
'n waarheid heel iets anders was dan 'et nabootsen van reele
toestanden en feiten, en dat iemand die met 'et afleggen van z'n
eigen persoonlikheid in de plaats van God, de duivel en de heilige
oudvaders dringt, de gewijde geschiedenis vermetel wil herhalen,
en dus of de geschiedenis tot ijdelheid maakt, of zelf ijdele dingen
Even vruchteloos was Vondels beroep op de beeldende
doet .
kunsten : ook de historieschilder, voerde hij aan, stelde de personen uit de geschiedenis getrouw in hun hoedanigheden en handelingen voor ; - de tegenpartij bood nochmaals front en bleef
de toneelkunst verfoeien ale staande op 'n loszinnige heidense
hodem . Vooral zou aan de auteur van 't,,Pascha" verweten worden,
dat hij in dit spel aan God zelf 'n rol had toegewezen, en dat hij
zich had vermeten 'n nietig mensenkind de vertolking van Gods wil
in woord en toon, hoogheid en gezag, in menselike taal na to
laten bootsen .
Ale dit heette ter lering to zijn, dan maakte
zulk 'n bewering God en z'n gehoden tot laster, en al wat heilig
was, tot een summum van spot.
') Verg. voor 't volgende T o n e e 1 s c h i l t of pleitrede voor het tooneel .
recht (1661) bij Unger, 1660-1662 ; en de Bijlage : Tooneel-schildsverplottering.
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Het last zich verstaan, dat de aanhoudende tegenkanting van
de kerkeliken en de standvastigheid waarmee Vondel 't hem
geliefd geworden drama ale verenigbaar met Godsdienst en zedelike
moraal verdedigde, hem er onwillekeurig toe brengen moest,
tegenover z'n bestrijders de historie, gewijde en ongewijde, ale
fieguren-reeks van Christelike waarheden to verklaren .
Zonder
nu juist 'n geheel stelsel to geven, zoals Swedenborg er later een
in z'n vermaarde „Leer der Geestenwereld" ontwikkeld heeft, geven
z'n dichtwerken genoeg aanwijzingen voor z'n uitgesproken overtuiging, dat de Griekse in lieteratuur gestoken wijsheid ale zinrijke verbeelding is to beschouwen, evenzo goed al de Bijbelse
droomverhalen ale fieguren van geestelike waarheden to herkennen
zijn. Op deze wijze lijfde hij 'et toneel ale fiksie, met heel het
schijn-wezen der mensenwereld in 't kader van 'et eksempel . Maar
daarmee was oak 'et verzet wakker geroepen van de heersende
bijbel-eksegese en de Calvinistiese realieteits-zin, en moest Vondel
zich 'n laatste toevlucht zoeken langs 'n weg die hem door de
denkbeelden van de Katholieke wereld heen near de spits van de
losbandigste lieteratuur-verklaring dreef en hem volkomen van de
geest der nasie en haar meest kenmerkende kultuur-iedeen afsloot .

Veel is er in het ,Pascha", dat 'et stuk tot 'n werk van Vondel
stempelt. De koren zijn ale altijd mooi, en de klachten van Mozes
en Corach in het Eerste, en die van de van hun eerstgeborenen
beroofde Egyptenaren in het Vierde ,Deel," zijn diepgevoelde
poezie. De treurpoeet geeft er z n toon in . Vooral bet Eerste
,,Deel" is werkzaam bearbeid . Maar 'n grotere verdienste schuilt
elders . In de spanning, die Farao's vorstentrots bij de toenemende
strengheid van de hemelstraffen teweegbrengt, last Vondel 'n kort
moment waarin de Egyptiese koning 'n hogere macht hem dreigend
voelt overstelpen, maar om zich over z'n korte twijfel to wreken,
dadelik daarop verwaten Gods almacht durft tarten ; en op deze
dramatiese situasie bouwde de dichter z'n Lucifer-bedrijf, dat in
z'n forsheid van trekken al dadelik de meester verraadt . Hoofddoel, - herinneren we ons - van dit onderstrepen van Farao's
trots en 't verharden van z'n hart (in de lijn van 't Auk) ale had
God welbehagen z'n schepselen to verwarren in de strikken des
doods, - is to laten zien : dat God door de lasterlike hoogmoed
van de koning to straflen, aan 't yolk van Israel de ere wil geven
de roam van z'n naam to verheffen .
Pharao op z'n troon, gedachtig aan de zware plagen, zit en peinst : l)
')

IIet Derde Peel, vs. 1107-1210 .
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,,Schoon ik op aarde met m'n scepter 'n wereld beheers, is er
,,toch 'n Koning die met z'n roam de glans van m'n naam ver,,duistert, en bestaat er 'n Hemels rijk, dat al de aardse rijken
,,omvat, en aan 't welk de vorsten hier hun naam en gezag
,,ontlenen. Die Koning is God, de heerser over de boven- en
,,benedengewesten, voor wiens tred de tronen sidderen en schokken .
,,Hij overziet 'et Heelal, Z'n troon stijgt boven de hemel, de
,,sterren sieren Z'n kroon, hij toornt met 't weerlicht , en de donder
„is de schrik van Z'n stem .
„En daze God heeft tegen Egypte meer pijlen gewet dan 't zand
,,van de zee, en 't graan van 'et Nijldal.
,,Wat baat mij nu Afrika's kroonl Wat, dat ik 'et derde van
,,de wereld beheers, dat ik triomfeer op trofeean, aan de Nijl,,boorden m'n vendels zwieren, en de strijdbare Moor 'et scherp
,,van mijn wapens vreestl Al kromde zich gans de aarde onder
,,m'n juk, wat geeft 'et, zo boven mij de grote Krijgsgod blijft
,,brallen 1
,,O Delta schoon, wier zuiler. en mausolean de wolken bereiken,
,,en trots neerblikken op 't aardrijk ; vergeefs verdonkert uwe
,,pijlenvlucht 'et zonlicht, scbaren zich de punten der lansen tot
,,bossen, dekken uw benden de bodem, sieren uw wapens de ere,,tekens, buigt zich 'V4 Weston, en nadert 'et Zuiden tot huldel
,,Vergeefsl Want nu kunnen stormen en onweersvuur uw hoog,,heid vertrappen en 't land tot 'n ruin maken .
,,Kom op dan Jupiter of wie ge moogt ziju, wiens oorlogsvaan
Verlaat uw hemel, en overschrijd de
„de onze overvleugeltl
,,drempel van 't sterfelik dal. Plant dan uw standerd op 't slag,,veld. Geen a a r d s e koning waagt z'n kroon tegen Memphis, ,,welaan, ik waag de kreitsen der aarde voor 'n kans op 't Hemelse
„rijk. Sneef ik, dan sneef ik met ere . Hij die me slaat, kan
,,geen aardling zijn . Kom op dan en strijd, opdat ik de kracht
,,van uw schild beproef . En val ik, dan is zo'n dood 'n erezuil
,,die Pyramieden tart .
,,Waar wilt ge toch, die de Hebreeuwen m'n scepter ontrukt,
,,hun altaar bouwen? In straffer en dieper slavernij ? - Lybie is
,,woest, en z'n zonen jagen hun pijlen op't wild ; - Ethiopie is akker„land : maar de Moor dwingt de vreemdling als slaaf onder 'et
,,ploegjuk . Barbarije duldt geen anderen, noch Scythie, noch
„Media ; de Filistijn bewaakt de Jordaankloof, niet minder de
,,oeverkust . Zullen ze vallen in de handen van 't roofziek Arabia,
,,'t hooghartig Assyrie dienen, of wel 'n land gaan zoeken waar
,,wet noch recht bestaan, maar ieder z'n eigen rechter is, ieder
,,wil heersen, en zij in verdrukking geen schild voor hun vrijheid
,,vinden? Of zullen ze 'n slaat gaan stichten waar nooit'n sterveling
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,,z'n voet heeft gezet, en zonder tol van arbeid de natuur
,,gewillig 'et akkerland toereedt? Zo zullen ze, eer dit gebeure,
t,noch menigmaal Egypte terugwensen, alsvorens de bodem er de
,,spijs kan leveren voor de duizenden hongerigen, die buiten Farao's
,,toezicht minstens de voile hoorn des overvloeds voor hun leven
,,en verzorging behoeven."
Iemand die zover de klus kwijt is, dat hij uitdaagt die 't heelal
op z'n duim draait, slaat als dwaalgeest ook in z'n overige beschouwingen de bal mis, en ziet natuurlijk niet in, dat de kwestie
wat er van de Israelieten buiten Egyptes landpalen terecht most
komen, geen kwestie meer is, wanneer God zelf de leiding over
z'n volk op zich neemt. Heel die koningstrots, de verstoktheid
des harten en ongeloof in Jahwe zijn krachtmeters van de druk,
waarin de Israelieten, zo God niet barmhartig was geweest, hadden
moeten blijven verkeren ; 'n druk, die we zo somber hoorden weergeven in Mozes' en Corachs klachten. Maar straks wentelt et rad ;
de golven der Rode zee bestelpen de diep-vallende Farao en sluiten
't verleden af; op de donkere nacht van de lijfsdwang daagt de
gulden vrijheidsmorgen ; en de kreet van verlossing zwelt op tot
'n jubelzang. Israel staat gereed, de lendenen omgord, de staf in
de handen, en nuttigt z'n lamsmaal . De dageraad spiegelt z'n
glanzen of op 'n vrij yolk . Daar bazuint 'et over de vlakte hoog de
lucht in, het schaterend trillende lied van alle volken, die hun
heersers en rechters hebben gevonden in hun eigen broeders die
met hen 'et schamele brood der dienstbaarheid in tranen hebben gegeten, en met wie ze verrukt waren over de onverdiende genade . . . . :
Schoon morghen-root begint to blosen,
By met verlanghen roepen tzaem,
Komt werpt u stralen aenghenaem
Eens in one blyschap over Gosen,
Blau Hemels Licht doorschijnt de Locht,
Beschaemt den silver-schijn der Manen,
En distilleert de peerel tranen
Die van one wangen rollen vocht,
Niet meer van droefheyt ale voorhenen,
Maar al van blijscap en van vreucht,
Om dat den Hebree met gheneucht
Syn soete vrijheyt is verschenen .
O zoete vrijheyt! wat een krooningh
Dunct u den ghonen die verruct
Nu zoo vale eeuwen heeft gedruct
T' slaefsch jock van een tyrannich Koningh :
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Oft schoon t' wildt voghelken met lust
Int korfken tiereliert en fluytert
En in de traly twijl hot tjuytert
Verdient tghekochte zaedt gherust,
T' zou liever inde tacxkens schieten,
En klieven met zijn vlercakens locht
Den blauwen Hemel, zoo hot mocht
Slechts magher synen kost ghenieten .
Waerom versteect sich inde atoppels
Der bosschen t'hoorn-getacte Hart,
De rancke Hind waerom zoo hart
En snel vlucht sy voor a' Jaghers koppels?
Waeromme vliedt het schuw Konijn
En d' achter-lamme bloode Hasen,
Die als een schaduw wechgeblasen
Zoo flocs in hun zant-holen zijn?
D' azure Visschen waerom duycken
Sy voor tdoorluchtich net zoo ras
Int diepste van hat water-glas
Int diepste van Thetidis kruycken?
Achl om hun vrijheit, die zoo naecte
Een yeder van naturen wis
Syn voorhooft ingheschreven is,
Van dat by eerst int licht gheraecte .
0 drymael edel vrijheyts kroon 1
Die Isac d' hooft-slapen omvlechtet,
Waerom den lieven Hamel vechtet,
Die met syn vleughelen ten toon
Beschaduwt d' Isralijtsche benden,
En helpt hun wt t' Egyptisch zandt,
Int rijcke Palestilnen landt,
Wt al hun droefheyt en ellenden.')

Zoeven herinnerden wij, hoe et ,Pascha" vijftig jaar na z'n
verschijnen in de toneelstrijd werd betrokken . Doch in de tijd
van z'n geboorte kon daar Been sprake van zijn ; in 'n gedialogiseerde vrijheids-hymne met zulke verzen moesten destijds de
nasionale herinneringen en de nasionale dankbaarheid samensmelten .
De strijders voor de onafhankelikheid en hun volgend geslacbt
vonden er hun dierbaarste belangen in uitgedrukt met innige
woorden, wier klankrijkheid zonder wederga de snaren deed meetrillen van 'n brede en veelkleurige schare. In de toon van Israels
zangen gedacht men 'et : 2)
') Choor van 't Derde Deel, 4e-7e strofe.
') Aan 't slot van de ,,Verghelijckinghe ."

353

Vondel-Studieen .
Den zelven Koningh die t' Rijck Israels bevosten,
Heeft eyndelijck u zaeck, o Belgical ten lesten
Voleyndicht in triumph : dies dy niet langer quelet
Dewijl by dijnen staet met sijne macht omhelst :
- - - - - - - - - - - - - - - Wat rester nu? dan God to vlechten met bescheydt
Den loffelijcken krants van ware danckbaerhoydt :
Vreest hem die lichtlijck kan vorstroyen in der ijlou
Hot steunsel van u zaeck, don Bos ghoknoopte Pijlen,
Peyust om den ghenon die do volckron van Sion
Ale Slaven voeron liet gheboeyt naer Babylon .

J . KOOPMANS .

,VLAAMS" EN „HOLLANDS' IN DUITSE DIALERTEN.

Vlamisch d . h . „flamlAndisch", war mhd . p fein gebildet", denn aus
den Niederlanden kam die ritterliche cultur nach Deutschland, and
nach Stalder 1, 376 bedeutet es in der Schweiz noch ,das feine, zarte" .
Flamisch zu reden halt der junge Helmbreht and nach Grimmelshausens
Vogelnest 1, 18 im schwedischen kriege ein Schwabe fur vornehm .
Umgekehrt redet in Pauli's Schimpf and Ernst No. 484 ein heraufgekommener nit me aein 8praeh, er nimpt rich an aehwelnaeh zureden .
Ale eine andere culturwelle viele flamische colonisten fiber Mitteldeutschland nach dem Osten fi1hrte, bekam flamisch offenbar nach dem grossen
wuchs, der ernsten art and den trotzigen gesichtern der Flemminge
die neue bedeutung „gross, grob, plump, ri cksichtslos" (im Hennebergischen ist auch hollandsch ,sehr gross" Zs . fdni. 3, 134 ; die lausitzische bedeutung „sehr" ist wol eine abschwachung aue der folgenden ;
K. G . Anton Verzeichn . oberlausitz . worter, 17, 19 vergleicht unflatig) ;
dann in der Altmark and in Niedersachsen, Schlesien and Nordbohmen,
Franken, Henneberg and Hessen infirrisch verechlossen, tfickisch",
schliesslich im Bairischen Wald, Nordbohmen and Thuringen (Stieler
496) ,b8se, zornig" . Auf eine dritte, vielleicht noch bevorstehende,
entwicklung deutet Knothe Markersdorfer mundart 38, wenn er fur
Nordbohmen flamanda „vagaband, liederlicher monsch" anfiihrt . Sie
entsprache einer dritten invasion der Flamen, der als herumziehender
handler. Dieses neueste fldmisch hat ausaicht, entwickelt zu werden,
denn es kann an redensarten anknupfen wie or ist von F'l.andern (vagi
aunt eiua amores), Serz, Teutsehe idiotismen 43a, er ist aus Flandern,
ein Flanderer, er andert (J . G. Berndt, Versuch zu einem schlesischen
idiotikon, Stenula 1787), mddchen aue Flandern (Schmeller 1, 792),
(lie aus volksetymologischer umdeutung von fandern „flattern" entstanden sind (vgl . auch flandern im DWb.). Umgekehrt hat wol auf
T.& L. XI.
25
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die entwicklung des volksnamens famisch zu „murrisch" das weitverbreitete flanachen „das gesicht verziehen" einfluss gehabt, namentlich die verbindung flamisehea gesicht ist durchaus
flunsch, doch
darf man nicht mit Adelung flumiech in diesem sinne uberhaupt ale
ableitung zu flennen u. e . w. ansehen.
Uit Alfred Goetze (Leipzig) Zur Geschichte der
Adjeetiva auf inch in Beitruge von Sievers
1899 (XXIV Bd.) 471-472.

=

EIGEN TAAL No. BEN.

Weissenfels weiss in seinen Abhandlungen, trotzdem oder gerade weil
er ein echter and rechter Sohn and Verehrer der Gymnasialbildung ist,
scharf zu unterscheiden zwischen trockner Gelehrsamkeit and lebendiger
wahrer Bildung ; er sieht in dem Niitzlichkeitsstreben unserer Zeit Keime
richtigerer and natiirlicherer Schatzung menschlicher Bildungswerthe and
bleibt dabei trotz realistischer Wurdigung realer Werthe im Grunde ein
gesunder Idealist . Als klarschauender Padagoge tritt er auch dem
heutzutage herrschenden Grundsatz der nivellirenden Tendenz, die den
sogenannten Nebenfachern gleichen Werth wie den Hauptfachern zulegt,
euergisch entgegen, giebt dem einzelnen Fache, was ihm gebuhrt, aber
auch keinen Deut mehr, and vertritt in geistvoller Weise and mit
klarem Zielbewusstsein den Grundsatz des multum, non multa, indem
er immer wieder betont, dass die Schule nicht nit allem bekannt
macheu kaun, was menschlicher Witz and Aberwitz erfunden bat and
taglich noch erfindet. Weissenfels betont als entschiedener Freund
humanistischer Bildung, dass die Nebengange beim Symponion der
Schule von guter Wirkung sein mogen, wenn sie maassvoll genossen
werden ; dass sie aber, zum Hauptgange gemacht, den eigentlich nahrbaften Geisteswissenschaften die Nahrkraft hemmen .
Eine treffende Bemerkung am Schlusse des Bushes ist in dem
Aufsatz „uber Versetzungen" von charakteristischer Bedeutung fur das
gauze Buch ; sie lautet : „Ware der deutsche Unterricht das, was er
eigentlich sein sollte, so stande bei dem deutschen Lehrer die alleinigo
Entscheidung uber die Versetzung ." Das ist ein ernstes Wort, eine
versteckte Mahnung and ein berechtigter Tadel der Dinge, wie sie
nun einmal sind and geworden sind . - Es geht dem deutschen Unterricht eben, wie es unserer Sprache uberhaupt ergangen ist . Seit Luthers
Bibelubersetzung niussten erst zwei and ein halbes Jahrhundert vergehen,
ehe die deutsche Sprache zu feinem Stil and zu einiger Anerkcnuuuug
gelangte . Damit wird auch der deutsche Unterricht sich tr8sten miissen .
Gut Din{ will in Deul.schland iuuner Weile haben . Dass aber W .
iiberall in seinen Buclic, hesonders auch da, wo er fiber die Uebersel .zuugeu aus dem Deutschen ins Lsteinische spricht, dem Deutschen
die Ehre giebt, (lie Him gcbuhrt, macht sein treffliches Buch erst recht
werthvoll and lesenswerth.
ADOLF MATTHIAS,

Deutsche Litteraturzeituny, 4 Mei 1901 .

DE BRIEF VAN P. C. HOOFT
AAN DE
KAMER IN LTEFDE BLOEYENDE .

§ 1.

Gelijk men ale bekend mag veronderstellen, bestaat er van den
dichtbrief, dien de jonge Hooft in 1600 uit Florence aan de Kamer
„In Liefde Bloeyende" heeft geschreven, een vrij sterk gewijzigde
jongere redactie, waarvan, in tegenstelling met het origineel, geen
spoor in de zorgvuldig bewaarde handschriften van Hooft to vinden
is . Deze omwerking komt (onder den titel Brief, geschreven van

deli Seer P. C. HooFr uyt Florence, in 't jaer 1607 of 8, aen d'oude
Amsterdamsehe Kamer In IAefd' bloeyende) het eerst voor in het
Tweede Deel van de Verscheyde Nederduytsche Ge(lichten, in 1653
uitgegeven en verzameld door G . Brandt . Voorts is deze tekst
afgedrukt in de uitgaven van P . C. Hoofts Gedichten van 1657,
1668, 1704 en 1823. Al then tijd schijnen de uitgevers van Hoofts
Gedichten van bet bestaan van den origineelen brief geen kennis
gedragen to hebben . In 1853 eerst werd door Dr . J. van Vloten
de brief in zijn oorspronkelijken vorm ontdekt en uitgegeven, en
voorzien van een inleiding waaruit blijkt, dat van Vloten aan
Hoofts auteurschap ten opzichte vau de omwerking volstrekt niet
twijfelt . 1 ) Toen de heer Leendertz een tiental jaren later zijn
uitgave van Hoofts gedichten bezorgde, heeft hij daarin de heide
teketen opgenomen . Zijn stellige bewering : ,Deze omwerking is
zonder twijfel van Hooft zelven", heeft hij trachten to bewijzen
door het citeeren van enkele plaatsen nit Brandt, welke evenwel
niets meer bewijzen dan dat Brandt meende dat de omwerking
') Van den oorspronkelijken brief sprekende zegt hij o .a. : „zijne vergelijking met den lateren vorm doet ons op de ontwikkeling van IIoofts dichtgeest en taalstudy een belangrijken blik werpen ." (Zie Algemeene unst-- en
Letterbode, 1853 (No . 25) of Dr. G. Penon, Bijdragena II, hl . 4 .)

356

K . H . de Raaf

van Hooft was . Ook Jonckbloet aarzelde niet, de tweede redactie
als Hoofts eigen werk to beschouwen, getuige zijn woorden : ,eerst
de omgewerkte tekst van then brief, die zes of zeven jaren later tot
stand kwam, toont, dat Hooft meester van den vorm was geworden"
(Geschiedenie der Nederl. Letk, III, bl. 353, '54, 3de uitgave).
Dr. Penon is de eerste geweest die op voorzichtige wijze zijne
bedenkingen opperde tegen de heerschende meening (z . Bijdragen
II, bl . 12 vlgg.), al blijft hij de omwerking nog als Hoofts work
beschouwen . En nu onlangs heeft Dr. Stoett (z. Dl . I, bl. 330
vlgg. zijner uitgave) de kwestie besproken en is tot de conclusie
gekomen dat Hooft onmogelijk de schrijver van de omwerking
kan zijn ; ja, hij gaat nog verder en tracht waarschijnlijk to maken
dat G} . Brandt ale zoodanig is aan to merken .
Bij een dergelijk verschil van meening is bet a priori to verwachten, dat absolute zekerheid niet verkregen kan worden . Eene
hooge mate van waarschijnlijkheid is reeds een niet to verwerpen
resultaat . Een nauwkeurig onderzoek nu heeft mij de overtuiging
geschonken dat bet haast ondenkbaar is, dat Hooft de schrijver
zou zijn van de omwerking. Alvorens mijn gronden uiteen to
zetten zal ik bet al of niet steekhoudende van de bewijsvoering
van Dr. Stoett onderzoeken.
§ 2.
Evenals Dr. Penon heeft Dr . Stoett den nadruk gelegd op een
passage aan bet slot van de omwerking, welke passage een belangrijke afwijking vertoont van bet origineel . Ik laat de parallelle
plaatsen hier volgen :
Oorspronkelijke brief, vs. 221-227 :
„In Amsterdam men vint die met sijn hooch gedicht
De duister wech, die leyt tot ware vreucht, verlicht,
En vechters die omt best tgemeen beloop der dingen
Tot goedts en quaets beken, met aengenaemheit singen,
Veel geesten jonck en out, die cloeck en welbepraeckt,
Met wesen nut verhalen haer gedicht volmaeckt .
Dit riepse"
Omwerking, vs. 203-209 :
„Men vindt tot Amsterdam, die met zijn hoogh gedicht
Do duistre wegh tot lof en waere deught verlicht
En Kampen, die met kunst 't gemeen beloop der dingen
Hot nut der deught en 't quaet der ondeught weet to zingen,
En Koster, Vondelen, Brer6o en Victorijn,
Die nu al toonen wat z' hier naemaels sullen zijn .
Dit riepze"
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Naar aanleiding van deze plaats lezen we bij Dr . Stoett
(bl. 330 vlgg .) :
,,De vermelding van de namen Kampen, Koster, Vondelen,
„13rero8 en Victorijn in het jaar 1607 (of 1608) wekt eenige bevreemding ." Dan volgt een historisch betoog om to bewijzen dat
genoemde mannen in de jaren 1607 of '8 hetzij geen lid der Kamer
waren of nog niets van beteekenis hadden beloofd voor de toekomet, en ten slotte de conclusie : ,Waar we due met gerustheid
,,kunnen zeggen dat Vondel, Bredero en Victorijn stellig in 1607
,,geen lid der Kamer waren, en we dit van Coster evenmin met
,,zekerheid weten, en waar ons van geen dezer dichters iets be,,kend is, waaruit we mogen besluiten dat ze in 1607 reeds toonden
,,wat ze later zouden zijn, daar komt bet mij voor, dat Hooft,
,,die dit alles natuurlijk wel moist, onmogelijk de schrijver van
,,deze omwerking zijn kan en dat in het opschrift boven den brief
„in den datum eene al of niet opzettelijke fout schuilt ." Misschien
is het foutieve van Dr . Stoetts argumenteering reeds terstond aan
dezen of genen gebleken : Hij gaat van een premisse nit, die nog
bewezen meet worden .
Want, wie zegt one dat het opschrift
waarin die dateering voorkomt (zie § 1) van den omwerker is?
En due, dat Kampen, Koster c.e. in 1607 of '8 veel beloofden7
Niemand. En ook Dr. S . zal dat niet kunnen bewijzen . Ook
neemt Dr. S. ten onrechte aan, dat Coster, Vondel enz. ale
leden der Kamer worden voorgesteld. Over de Kamer wordt in
Er staat (vs. 203) : „Men vindt tot
't gedicht niet gesproken .
Amsterdam" en niets meer . En Hooft had eerst geschreven : ,in
mijn lant vint men oock" (zie Dl . II bl 461, uitgave van Stoett) .
Ergo, zijn gevolgtrekking dat die namen (Kampen, Koster enz.)
bevreemding wekken IN VERBAND MET de dateering, heeft niet de
geringste waarde . 1)at overigens Hooft, die tot oordeelen alleszins
bevoegd was, de heusche Vrou best kon doen getuigen van de
veelbelovendheid van jonge dichters al waren ze ook geen lid van
de Kamer, of al hadden ze in 1607 of '8 niets van beteekenis
laten drukken, dat spreekt van zelf. Een bewijs tegen Hoofts
auteurschap van de omwerking mogen we due uit de boven aangehaalde plaats niet putten .
Het gewaand tegenstrijdige tusschen de dateering in den titel,
en den tekst bracht Dr. S . van zelf op de gedachte dat er in den
datum een fout meet schuilen . „Hoe dit laatste to verklaren?"
vraagt hij zich af. We zullen hem bij zijn betoog op den voet volgen .
,,Zooals thane bekend is, zijn de Nederduytsche Gedichten (anno
,,1653) verzameld en uitgegeven door G . Brandt, denzelfde der,,halve, die in 1647 den oorspronkelijken brief en de omwerking
,,kende, daar hij in zijne Lykrceden op Iiooft gedeelten uit beide
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„redacties aanhaalt " Juister had Dr . Stoett zich uitgedrukt, indien
hij in plaats van „gedeelten uit beide redacties" geschreven had :
,,gedeelten, waar de lezing deels overeenstemt met die van de
oudere, deels met die van de jongere redactie ." Overigens kan ik
hier het woord laten san Dr. Penon, die t. a. p. op bl . 17-19 to
veel tegen de door Dr. S . gehuldigde opvatting heeft ingebracht om
die zoo maar aan to nemen . „Hoe komt Brandt aan die weten,,schap? Hoogstwaarschijnlijk heeft hij de papieren van den schouw,,burg gezien, waarin we versterkt worden door zijn eigen mede,,deeling, dat hij eenige bijzonderheden de Kamer In Liefde Bloeiende
,,betreffende heeft geput uit „een oudt geschreven Reekenboek der
„Kamers." Niets belet ons to veronderstellen, dat hij toen ook
,,den oorspronkelijken brief van 1600 gezien heeft "
Volkomen waar ; we kunnen Dr . S . niet beletten, zulks to veronderstellen, maar we mogen toch wel opmerken, dat men met
een opeenstapeling van hypothesen niets vermag to bewijzen .
„Is dit zoo, dan kon hij ook den juisten datum weten, daar
,,deze er duidelijk onder geschreven staat . Toen nu in 1647 spoedig
,,een lijkrede moest worden vervaardigd, gebruikte hij hiervoor,
,,gelijk bekend is, de Oraison fvnebre van Ronsard door Du Perron
,,en vlocht or gedeelten uit den Brief van Hooft doorheen, maar zoo
,,veranderd, dat Hooft ze zelf onmogelijk zoo kan geschreven hebben ."
Hier hebben we niet met hypothesen to doers, maar met feiten,
al zijn die niet bizonder juist voorgesteld . Voor het gemak van
den lezer zal ik de bewuste plaatsen, voor zoover noodig, hier
citeeren . Bij Penon is alles dienaangaande meegedeeld . -- De
plaatsen, waarop Dr . S. doelt, zijn twee in getal ; er zijn nog wel
vijf andere gedeelten, „zoo veranderd dat Hooft ze onmogelijk zoo
kan geschreven hebben," maar die kunnen we achterwege laten :
het zijn parafrasen in proza van gedeelten uit den tekst .
In den oorspronkelijken brief (vs. 97-98) :
„Dit sijn van Genoua de dickbemuerde wallen,
Wiens borgers Princen sijn, en selfs ist niet met alien ."

Lij kreeden

,,Hy zag

van Genua de dikbemuurde wallen,
Wiens burgers Prinssen zijn, en zelf is 't niet met alien"
In den oorepronkelijken brief (vs . 105-106) :
,,De stadt die Ginswaert leyt met haer begraven muiren,
Dees weet bet Rome dank dat haere tytels duiren ."

Lij kreeden :
,,Hy zag hier ook de Stadt in haar begraave muuren,
Dien Romen dank weet, dat haar tijtelen noch duuren ."
Wat is er in deze regels uit de Lijkreeden, dat Hooft onmogelijk
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kan geschreven hebben? Alleen ,Hy zag" en ,Hy zag bier ook",
en dat zijn wijzigingen van Brandt waar deze niet buiten kon .
Dr. S. vervolgt : „Met diezelfde veranderingen en nog vale meer
,,geeft hij in 1653 den brief nit in de Verscheyde Nederduytsche
,,Gedichten en dateert hem op 1607 of 1608, terwijl hij kon weten
„dat dit jaartal onjuist is . De redenen waarom hij die jaren er boven
,,laat drukken, zijn dunkt mij niet ver to zoeken . Waar in den
,,brief Vondel, Bredero, Coster en Vechters als leden van de Kamer
,,worden voorgesteld, die reeds toonden wat ze later zouden zijn,
,,kon deze moeUijk dateeren uit bet jaar 1600, toen Vechters den
„jaar oud was, en hem veel later to stellen dan 1607 kon al even,,min, daar in de lijkrede gezegd wordt, dat Hooft „een taamlijken
,,tijdt zijner jeucht in ltalie heeft doorgebracht." Aangezien nu
,,Hooft in 1581 geboren is, kan de tijd van zijne jeugd ook al niet
,,later gesteld worden . Door deze twee omstandigheden gedwongen
,,moest de bewerker wel 1607 of 1608 er boven laten drukken."
Dus Dr. S . neemt hier al weer iets aan, wat hij nog bewijzen moet.
Aan 't begin zijner redeneering zegt hij, dat Brandt den brief op
1607 of '8 dateerde, en aan 't slot, dat de bewerker 1607 of 1608 er
boven moest laten drukken, m . a. w. Brandt en de bewerker zijn
volgens Dr . Stoett een en dezelfde persoon ; en Brandt heeft het
opschrift met die dateering er boven gezet . - Waarheid is, dat
we niets weten van de herkomst van dat opschrift . Het kan al
gestaan hebben boven de copie, die Brandt ter drukkerij zond .
Dat Vondel enz. als leden van de Kamer worden voorgesteld, is
ook niet juist (zie bl . 357) .
,,De vraag blijft over, als Hooft de bewerker niet kan geweest
„zijn, wien moeten we er dan voor houden ? Me dunkt Brandt
,,zelf. Toen hij in 1647 haastig zijne lijkrede moest samenstellen,
„zal hij zich de juiste woorden van den brief niet meer hebben
,,herinnerd ;" waaruit blijkt dit, zouden we willen vragen? De
citaten zijn volkomen juist. En anders kon hij ze waarschijnlijk
naslaan . Blijkbaar gaat Dr. S. van de veronderatelling uit, dat
Brandt den brief eens van buiten heeft gekend en uit zijn geheugen
putte bij bet inlasschen van zijn citaten .
,,Wellicht wist hij nog, dat er van vechters (vs . 223) gesproken
,,werd en door dit woord, dat Hooft bedoelde in den zin van
,,,,Kampvechters" misleid, heeft hij aan Johan Vechters gedacht,
„hem tot lid van de Kamer gemaakt en er eenige andere der meest
„bekende dichters aan toegevoegd." - Begrijpe dit wie kan : Iemand
maakt een lijkrede . Ter illuetreering van het leven van den verscheidene haalt hij nit een van diens gedichten stukken aan, en
dat wel nit het hoofd, zonder dat hij den tekst naast zich heeft.
Daar schiet hem in eons to binnen, hoe, dat moge Dr. S . ons
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verklaren, dat er van ,vechters" gesproken wordt') ; de voorstelling
voor hem aan dit woord verbonden wordt eensklaps verdrongen
door die van den schrijver Johan Vechters . Deze wordt door den
verstrooiden lijkredenaar tot lid der Kamer gepromoveerd. Wat
heeft die Kamer toch met de Lijkrede to waken? En hoe geschiedt
dat tot lid der Kamer maken? Toch zeker in de vluchtige godachte van bet oogenblik? Neenl Want Dr . S . zegt : (hij heeft)
hem tot lid der Kamer gemaakt en er eenige andere der meest
bekende dichters aan toegevoegd . Dus op het papier, en omdat
hij zoo'n haast had!
,,De andere wijzigingen mogen we toeschrijven aan de meening
,,dat de rederijkerstaal van Hooft uit het jaar 1600 moeilijk kon
,,dienen, om zijne grootheid to laten uitblinken, zoodat eene
,,kleine verfraaiing hier en daar geen schade zou doen aan 's dichters
,,naam ." Zijn de kleine veranderingen in de heide citaten (z . bl . 358)
daarvoor een voldoend bewijs? „Toen hij in de Verrcheyde Neder,,duyt8che Gedichten den brief opnam, moest hij natuurlijk die
,,verandering overnemen, waaraan hij nog verschillende andere
,,toevoegde ."
Volstrekt niet natuurlijk, zouden wij zeggen .
,,De mogelijkheid hestaat echter, dat Brandt in 1647 den ge,,heelen brief reeds bad omgewerkt en hieruit citeerde . Dat Brandt
,,tot een dergelijke verknoeiing in staat was, blijkt uit zijne han,,delingen tegenover Vondel, in wiens gedicht Henricu8 de Groote
,,hij eenige regels van zich zelf inlascht, die Vondel zeer moesten
,,grieven" [daar steekt achter die verandering dus een begrijpelijke
beweegreden, al is die dan ook minder nobel], „en dat hij eigen,,machtig veranderingen heeft aangebracht in andere gedichten van
,,Vondel, o .a . in zijne uitgave van 1682, heeft Dr . Penon in zijne
„Historiache en 1libliographiache Beschouwing van Vondels Hekehlichten

„bl . 208 aangetoond ." Bij onderzock hlijkt, dat we bier met een
werkelijke verbetering to doen hebben, door Brandt in overleg met
Vollenhove aangebracht . - Maar wat doet dat alles ter zake?
Zulke gegevens kunnen zeer veel beteekenen in verband met
andere stellig geconstateerde feiten, hoe klein die ook mogen zijn .
Waar nu Dr . S . geen enkel argumentje aanvoert, dat op Brandts
medeplichtigheid wijst, heeft zijn beroep op Brandts karakter (z . hl .
333) niet de geringste waarde.
§ 3.
We dienen thans de zaak opnieuw to onderzoeken. De methode,
') Voor de Lijkrede had Brandt deze plaats niet noodig ; althans, ze is
daar niet to vinden!!
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hij dat onderzoek to volgen, is aangewezen : Uiterlijke gegevens
zijn niet aanwezig ; we zullen ze due moeten putten uit bet inwendige van het gedicht zelf en, daar we to doen hebben met het
werk van een dichter, die bij uitnemendheid artiest-met-de-taal
was, den eersten kunstenaar van het woord in ooze gansche literatuur misschien, zal bet vooral zaak zijn, to letten op de aesthetische waarde van de verzen der omwerking . Zoo ergens, dan is
in bet onderhavige geval een aesthetische critiek gerechtvaardigd
niet alleen, maar geboden . Dr. Penon en Dr. Stoett hebben hieraan
niet gedacht. Zij hebben slechts den nadruk gelegd op gene periods
aan bet slot van ons gedicht ; een nauwkeurige vergelijking van
alle plaatsen ook met bet oog op de artistieke waarde der verzen
hebben ze blijkbaar verzuimd . En toch zou zulk een wijze van
onderzoek merkwaardige feiten aan 't licht hebben gebracht, feiten
welke ons verbieden aan Hooft als den omwerker to denken.
Allereerst dit : Dat Hooft er van hield, zijne Gedichten to herzien en to veranderen, is genoeg bekend . Taalkundige, doch meest
metrische overwegingen hebben hem daartoe geleid . Vrije rhythmen,
die juist zoo'n gewenschte afwisseling geven in een overigens jambisch vers heeft hij in later tijd zorgvuldig vermeden (vgl . b .v .
de varianten van de Granida, 't gemakkelijkst na to gaan in de
uitgave van Van den Bosch, Zwol8che Herdrukken) . En niet altijd
zijn die veranderingen verbeteringen . De heer Leendertz is er
indertijd door weerhouden, de laatste lezingen als grondslag voor
zijn uitgave to nemen . Staaltjes van verknoeiing echter zooals
onze omwerking ze vertoont, van 't begin tot hot einde, heb ik tot
nog toe in Hoofts varianten niet aangetroffen .
A.
Plaatsen die er op wijzen, dat de copie van den tekst, gedrukt
in de Verscheyde Nederd . Gedichten een AFSCHRIFT moet zijn, niet
van Hooft zelf, maar van een ander, die deels door een moeilijk
leesbaren tekst hier en daar heeft moeten raden, deels eigenmachtig
veranderingen heeft aangebracht.
1 . In den oorspr. tek8t (vs . 81-82) lezen we :
Van die dan, die mijn doen door gansch de werelt noemen
Sal ick, want data genoech, mij maer alleen beroemen .
Hier staat in de omwerking (vs. 63-64) :
Van then dan die mijn doen doorgaena de Werelt noemen
Sal ik, want dat 'a genoegh, my maer alleen beroemen .

Doorgaens geeft geen zin. Hot is blijkbaar een afschrijversfout .
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Oorapr. tek8t (vs . 131-132) :
Siet ghij dat Grof gebouw van wit gehouwe steenen,
Wiens ront hovaerdich hbbft drinckt door de wolcken henen .

Omwerking (vs 113-114)
Siet gy dat grof gebouw van uitgehouwe steenen,
Wiens rondt hovaerdigh Hof dringt door de wolken heenen?
,,Hof" voor den koepel van de St. Pieterskerk is onzin . De font
moet op rekening gesteld worden van een slordigen of onkundigen
afschrij ver .
Oorspr. tekst (vs. 160-161) :
En nae Parthenope wilt u gesicht toestuiren,
T'eel Napels twelck ontveyst . . . . enz.
Omwerking (vs . 142-143) :
Om naer ons Parthenoop 't nieuwsgierigh oogh to stuiren,
Te Napels, 't welk ontveinst . . . . enz .
„Te" dat bier geen zin geeft, is blijkbaar verlezen en verschreven
uit ,T'eel."
Oorapr. tekst (vs . 169) :
Wanneer Angeriaen vertrock zijn waere min
Omwerking (vs. 151) :
Wanneer d'Auguriaen

enz.

Deze dichter beet Hieronymus Angerianus . ')
5.

Oorspr. tekst (vs. 175) :
Dan moylijck sijn misschien voor u one lange reden,

Omwerking (vs . 157)
Dan mooglijk zijn misschien u moeylijk lange reden .
Ook voor een voorstander van gladde maten bestond er geen
reden om vs . 175 van den oorepronkelijken tekst to veranderen .
Is het niet zeer waarscbijulijk, dat een afschrijver ,moylijck" in
den tekst, aanzag voor ,moglijck", en dat hij toen, omdat het
vers zoo gelezen zinloos werd, „voor u ons lange reden" heeft
veranderd in : „u moeylijk lange reden"? Op die wijze wordt,
geloof ik, het malle pleonasme in de omwerking (mooglijk misschien) het best verklaard .
') De fouten doorgaens, Ilof en d'Auguriaen zijn ook reeds door Dr . van
V loten opgemerkt (z . van Vloten, Brieven, Dl . I, b1z . 5, 7 en 9.)
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Oorspr. tekst (vs . 171-172) :
Wiens pijn en tijtverlies geen ander lbbn mocht beuren,
Las dan met eigen hand sijn lijf en siel versteuren .

Omwerking (vs. 153-154) :
Soo dat zijn min en pijn geen ander loon moght beuren
Dan laes! met eigen handt, zijn lijf en ziel to 8cheuren .
Het smakelooze ,te scheuren" schijnt weer een verknoeiing to
zijn van een afschrijver . Metrisch is het een net zoo goed ale
bet ander .
Onder voorbehoud wijs ik ten slotte nog op :
7 . Oorspr. tekst (vs . 165) :
Voorts siet van Maro', en buck van Zannazaro tgraf
en omw. (vs . 147):
Voort ziet bier Maroos, en ook Lamioracs Graf,
Wie Lamiora is heb ik nergens kunnen ontdekken . Zou ,,Lamioraes" geen verknoeiing kunnen zijn van „Zannazaro"? Ik
voor mij acht bet wel waarschijnlijk . Als bet handschrift niet
al to duidelijk was, kon de afschrijver een Z en een L licht verwarren en nn als mi lezen ; ook is oraes nit azaro graphisch verklaarbaar . „Zannazaro" aldus aanziende voor een genitief ,,Lamioraes"
kwam de afschrijver er van zelf toe, den ganschen regel to veranderen.
B.
Plaatsen waar de omgewerkte teket een lezing biedt, die door
vorm of inhoud of ook door bei(k , z66 ongunstig afsteekt tegen de
oorspronkelijke, DAT MEN DE VERANDERDE LEZINGEN ONMOGELIJK
AAN HOOFT KAN TOESCHRIJVEN . 1)
') Over de artistieke woorden der beide teksten hebben zich behalve van
Vloten en Jonckbloet (z . boven) ook Potgieter en Vosmaer, en in onzen tijd
Albert Verwey uitgesproken . Lees Potgieter (Poezie, Zangen des tijds, bl . 342) :
,Voor uiijn lezer is een ander (genot) bewaard : de vergelijking hoe voortgezette studie onzer taal, hoe verkregen heerschappij over den vorm er
,Hooft in leerden slagen (lie ruwe klanken oindelijk naar do zachtere van
„bet zuiden to doen zweemen," en Verwey (Nederl. Dichters net Proza,
P . C. Hooft, bl . 18) : , Wat dacht men dat dat heerschen van gladde maten
,er altijd was? Spiegel had het niet, Hooft had het niet, Breeroo had bet
,niet, Vondel bad het niet - maar wie Lang leefde heeft bet gehad . Later
,had Hooft het : hij verknoeide dit vers er om ."
Bizonder kenmerkend voor het verschil in aesthetische waardeering van de
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1 . In den oorapronkelijken tekst (vs . 87-92) lezen we :
„Soo seydse, en met haer handt
Toondsij voor mijn om laech een groot wellustich lant,
Welx eene eindt gebercht en dickbesneeude wegen
Beschutten voor tgewelt der volcken aengelegen .
Thooft steeckend' wt in see, met d'een en d'ander sij
Dreycht middach en opganck met trotse slavernij . "
Hooft beschrijft hier de ligging en de gedaante van Italie . Na
eenig nadenken wordt de zin duidelijk . Het ,eene eindt" is het
noordelijk gedeelte van Italie, dat door het natuurlijk bolwerk
der Alpen beschermd wordt, en onder het hoofd dat in zee uitsteekt hebben we klaarblijkelijk to verstaan het eigenaardig gevormde zuidelijk deel, dat „met d'een en d'ander sij," n .1. met
Calabrie en Apuliil het Zuiden (middach) respectief het Oosten
(opgauck) „met trotse slavernij" bedreigt. Van deze vernuftige
oude en de jonge generatie is ook de bespreking van een artikel van Vosmaer
in den Spectator van 7 Mei 1887 door Albert Verwey (zie Nieuwe Gids,
jaarg. 1887, bl . 305 vlgg .) . Flanor had o .a. uit den oorspronkelijken tekst
van den brief aangehaald vs . 31-44 en daarvan gezegd
,Laten wij hierin twee schoone regels erkennen en verder met al de pieteit,
,welke eens daze regelen Potgieter naar Florence deed vergezellen, deze
,zwakke dichtpoging ter zijde laten . Zij leers one echter hoe, op gelijken
,leeftijd, twee onzer jongeren, Jacques Perk en Couperus, de een oneindig
,meer poczie en gedachten had, de andere meer schoonheid van beelden in
,zijn Florentijnsch tafereel en meer macht over de taal : zij leere ons ook
,hoe onvergelijkbaar met deze jeugdige brabbeling Potgieter's visioen in
,Florence was. Pieteit voor een vernuft ala Hooft, goad, maar magis amica
,sit veritas ." - Albert Verwey : Ik houd er veel van, precies to zeggen
,wat ik meen, en daarom beweer ik, dat er in daze aangehaalde passage,
,behalve dat zij zeer slecht geschreven is, drie grove vergissingen staan .
,Ten eerste : zijn die verzen van Hooft geen zwakke dichtpoging," geen
,,,jeugdige brabbeling" maar heel knap work met aangehouden toon en viif
,bijzonder schoone regels er in ." Enz .
En : Wat een vastheid van klank, wat een strengheid van rhythmen, wat
,een originaliteit van zien, in die zoo alecht begrepene verzen van voor
,driehonderd jaar! Vergelijk daarmede eens de omwerking, die Hooft zelf,
,volgens zijn bekende gewoonte, in lateren tijd er van gegeven heeft, toen
,zijn vroegere sensatie zich verzwakt en zijn dichtmanier zich zoogenaamd
,beschaafd had . Florence" rijmde hij toen" : - en dan volgen vs . 17-26
van de omwerking. - ,Die twee eerste regels plastiek in de oude lezing
,hebben bier plaats gemaakt voor een rhetoriache overdrijving en een geo,graphische bijzonderheid, en de allerachoonste regels zijn weggevallen, geheel
,,en al! - Neen, Flanor, als Hooft u nil kon hooren, zou hij de rimpels
,voor in 't hoofd verbreende soetlijk" lachen, en Jacques Perk, die zooveel
,van Hooft hield, zou, om u do lea to lezen, terugkeeren uit zijn graf ."
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Daar lezen we

„dit zeitz', en met 'er handt
Vertoontse my om laegh een groot wellustigh Landt,
Welks klippig hoog Gebergt met dik besneeuwde wegen
Waekt tegens het geweldt der Volken aengeleegen,
't Hooft steekend uit in Zee met d'een en d'andre zy,
En dreighend' Oost en West met trotze slaverny ."
De tegenstelling in de beschrijving van het noordelijk en zuidelijk
deel en de aardige vondst is verdwenen . Hiervoor in de plaats
hebben we gekregen de voorstelling van Italie, dat zijn hoofd met
de eene en de andere zij in zee uitsteekt en het Oost en West bedreigt.
Zoo aansehouwelijk als de oorspronkelijke voorstelling
was, zoo vaag is deze . Immers men kan niet zien, dat de oosten westkust van Italie het Oosten en Westen bedreigen, wel
daarentegen dat de hoornvormige uitsteeksels Calabrie en Apulie
het Zuiden en Oosten bedreigen .
- Zou het denkbaar zijn dat Hooft, die zijn eigen verzen toch
ook wel later begrepen zal hebben, de tweede verminkte lezing in
de plaats stelde van de eerste?
2. In den oorspronkelijken tekst (vs. 143) wordt van Rome gezegd :
,,O stadt hoe swaer valt mij op uws gedacht to comen 1"
Hiervoor lezen we in de omwerking (vs. 121) :
,,O Stadt het valt my zwaer u in de zin to koomen ;'
Dit laatste vers is niet wel to verklaren ; „u in de zin to koomen" geeft geen zin. „Iemand in den zin komen" kan toch niet
beteekend hebben „aan iemand denken ."
Blijkbaar heeft de omwerker „op uws gedacht to comen" niet
begrepen of onbegrijpelijk geacht ; „uws" als genitief van bet pron .
personale, afhangend van het substantief „gedacht" lijkt trouwens
ook meer op een Latijnsche dan op een Hollandsche constructie .')
De wijze echter waarop deze plaats veranderd is, noopt one, aan
een ander dan Hooft als den omwerker to denken .
3 . In den oorspr. tekst (vs. 31-33) staat :
,,Fiorenza schbon, wiens schoon landouw en ackers goet
Den schbonen Arno ciert met sijn seer schoone vloet,
Doet om haer cierlijckheit van tael mij in haer blijven ."
') Dat die genitief na verba en adjectiva heel gewoon was, is bekend .
Zie Van Helten, Vondels Taal, Syntaxis bl . 127 .

366

K . H. de Raaf

De overeenkomstige plaats in de omwerking (vs . 17-19) luidt
,,Florence, 't schoonste dat mijn oogh ooit heeft ontmoet
Wiens vruchtbare Landow van d' Arno werdt gevoet,
Doet om haer cierlijkheit van tael my in haer blijven ;"
De mooie dichterlijke vizie is verdwenen . Aanschouwelijkheid
heeft plaats gemaakt voor een banale opmerking die we voor kennisgeving aannemen : „'t schoonste dat mijn oogh ooit heeft ontmoet" I Niet de schoonheid van het land maar zijn vruchtbaarheid
heefi den omwerker 't sterkst geimponeerd .
Zou de schoonheidminnende Hooft zulk een verandering hebben
aangebracht?
1 . In den oorspr. tek8t (vs . 67) lezen we :
,,Dewijl verwondert ick stae in gedachten stijf'
Hieraan beantwoordt in de omwerking (vs . 49) :
,,Dewijl ik stae verzet, verwondert, stokstil, stijf,"
5. In den oorapr. tekst (vs . 65-66)
,,Van d'eene comen blij, van d'ander droev' bbchslagen
En beyde sijnse gayl in schijn van min to dragon."
De overeenkomstige verzen der omwerking (vs. 47-48) luiden :
,,De zommige zijn bly, en zommige die klaegen,
En beide geil en zeer jaloers in min to draegen ."
Hier is ook het metrum bedorven.
6 . In den oorrpr. tekat (vs . 139) staat :
,,T'oudt Rome leyt daar neer beweechlyk to bewenen,"
In de ommerking (vs . 117) is dit geworden
,,Oudt Roome leidt ter veer, en geeft ons stof tot weenen,"
Voorts wijs ik nog op de volgende parallelle plaatsen, waar hij
vergelijking zal blijken dat de latere lezing ver achter staat bij de
oorspronkelijke : 1 )
vs. 60 en vs. 42 ; vs. 163-164 en vs . 145-146 ; vs . 40 en vs. 22 ;
vs . 181 en vs. 163 ; vs. 187-189 en vs. 169-171 ; vs . 193-194
en vs . 175-176 ; vs. 64 en vs. 46 ; vs . 119-122 en vs. 101-104 ;
vs. 156 en vs . 134-135 ; vs . 75-80 en vs . 57-62 ; vs. 23 en
vs . 9 ; vs. 15-16 en vs. 1-2 • In de ommerking hebben we hier een
contradictie gekregen ; vs. 201 en vs. 183 (komma achter ,groote"1) .
Deze plaatsen zijn gemakkelijk met nog enkele to vermeerderen .
')

Het eerste cijfer wijst het vers in den oorspr . tekst aan .
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C.
CONCLUSIE .
Alles to zamen genomen pleiten dus tegen de onderstelling dat
Hooft de bewerker der tweede redactie zou zijn, de volgende feiten :
10. Het is niet duidelijk welke reden Hooft kan gehad hebben,
om het gedicht om to werken.
28. Er bestaat geen handschrift van de tweede redactie .
38. De tweede redactie is een to sterke verknoeiing dan dat ze
het werk van Hooft kan zijn .
Is er ook jets aan to voeren dat plait vbor de onderstelling dat
Hooft de bewerker der tweede redactie zou zijn? Zeker niet veel .
Dat Brandt, wiens critiek veel to wenschen overlaat, ze aan Hooft
toekende, 1 ) bewijst natuurlijk niets . E6ne plaats is er, die wellicht
iemand zou kunnen aanvoeren ale een aanwijzing voor Hoofts
auteurschap : In den oorspronkelijken tekst lezen we (vs. 52) :
,,'t Welrieckent hayr gevlecht met een gentile vont"
(In het handschrift staat eigenlijk ,wtheemsche vont" ; „gentile"
is er door Hooft 2) ale verbetering boven geschreven) .
In de omwerking (vs. 34) staat :
,,'t Wel-riekend Hair getoeyt met een uitheemsche vond,"
Dezen versregel treffen we precies zoo aan in de Achilles en
(late hand . 5de uytk .) .
Nu moge men bet waarschijnlijker achten, dat Hooft, die reeds
eenmaal in zijn Achilles en Polyxena ,getoeyt" in hetzelfde verband
had gebruikt, de lezing ,gevlecht" veranderde in ,getoeyt" ; veel
bewijskracht is aan deze plaats toch niet toe to kennen . Want
ook een andere bewerker dan Hooft kon komen op de keuze van
,,getoeyt," b .v. doordat hij zich den bewusten regel nit de Achill.
en Pol . herinnerde .
Stellen we nu hiertegenover alles wat plait tkgen de stelling,
dat Hooft de bewerker is van de tweede redactie, dan komen we,
geloof ik, tot de overtuiging, dat bet verreweg bet meest waarschijnlijk is, dat Hooft de omwerking niet heeft gemaakt . De
vraag doet zich nu op : Wie heeft ze dan gemaakt? Dat weten
we niet . Doch Brandt heeft bet zeker niet gedaan (zie Bijdragen II).
WMl kunnen we iets constateeren omtrent de persoonlijkheid van
den omwerker : Hij was een geletterd man, bekend met de letter-

Polyxena

') Zie Bijdrayen II bl. 17 .
Zie Inleiding, Uitgave van Dr . Stoett, bl . XLVIII onderaan en bl. XIII .

')
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kunde der Romeinen en der Italianen van het Renaissance-tijdperk .
Dit blijkt uit verscheidene uitbreidingen en veranderingen .
hen enkel voorbeeld : De omwerker is bekend met den inhoud
van Ariosto's Orlando Furioso, want hij weet dat Agramant de
vijand van Karel den Groote is (vgl . oorspr. tekst vs . 124 en omw.
vs . 106) ; ook kent hij de gescbiedenis van Bireno, hertog van
Zeeland, en Olympia, dochter van den graaf van Holland . In
den oorspronkelijken tekst (vs . 126) is sprake van de ,Hollandsche
trouw" van Olympia, waarmee bedoeld wordt haar trouwe liefde
jegens haar verloofde Bireno . De gewijzigde lezing in de omw.
(vs . 108) „En van d' ontrouwe, die Olympia doret schenden,"
ziet op een ander gedeelte van het verhaal, nl. het snood verraad
van Bireno, die zijn vrouw op een onbewoond eiland achterlaat
(Zie Canto IX en X). (Het woord ,schenden" is hier al weer
minder op zijn plaats ; blijkbaar een gevolg van rijmdwang) .
Een historische bijzonderheid aangaande Vergilius' Aeneis stelde
de omwerker in de plaats van vs. 151-152 van den oorspronkelijken tekst ; vgl. vs. 129-130 van de omwerking :
„Dicht dat de Meester won als ongeschaeft verbranden,
En waerdigh was geberght door Vorst Augustus handen."
Volgens Plinius en Gellius toch heeft Augustus verhinderd, dat
de Aeneia zou verbrand worden, gelijk Vergilius bij testament beschikt had.')
Het waarschijnlijkst achten wij hat, dat een van de leden van
de Oude Kamer of van de Duitsche Akademie de omwerking
heeft vervaardigd .')
') Vg1. voorts oorapr. tekst vs . 153-154 en mm . vs . 131-132 (historische
bizonderheid betrefrende Ovidius' leven) ; oorspr . tekst vs. 157-158 en opnw .
vs . 136-140 (bekendheid met Romeinsche schrijvers) ; oorspr. tekst vs. 190
en omw. vs . 172 (bekendheid met Petrarca) .
') In daze meening worden we versterkt door de volgende overwegingen :
In Brandts Inlegdinge tot de Beschrijving der zes middelste vertooningen enz .
van 1648 lezen we : Hier [in de Oude Kamer) heeft de Drost sijn eerate
Heldensangen geschreven . De genegentheit van den Ridder Hooft tot does
Oude Kamer heb ik konnen sien nit een brief, die hun uit Italie toegesonden,
en noch voor handen is ." Vervolgens citeert Brandt de 12 versregels waarmee de omwerking begintl Hoe kon Brandt inzage krijgen van then omgewerkten tekat, die „hun nit Italie toegesonden, en noch voor handen is ."
Om met Dr. Stoett to spreken
,Hoogstwaarschijnlijk heeft hij de papieren van den schouwburg gezien,
,toen zijn vader regent was, een vermoeden waarin we versterkt worden
,door zijn eigen mededeeling, dat hij eenige bijzonderheden de Kamer In
,Liefde Bloevende betrefl'ende heeft geput nit een oudt geschreven Reeken,boek der Kamers .""
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Wauneer is de omwerking tot stand gekomen? Natuurlijk vbbr
1647, het jaar dat Brandt er voor bet eerst uit citeert . Maar we
kunnen nog vender gaan : Aan 't slot van de omwerking is, gelijk
men weet, sprake van „Koster, Vondelen, Brer6o en Victorijn,
Die nu al toonen wat z' bier naemaels -eullen %ijn ." Nemen we aan
dat dit beteekent : „
die nu (in hun jeugd) al toonen wat
ze in hun later leven nog zullen presteeren", dan hoeft de dateering (1607 of '8) in de Verseheyde Nederduytsehe Gedichten (zie
bl . 355) niet zoover bezijden de waarheid to ziju . In 1607 of '8 toch
waren de vier genoemde dichters alien nog jong . In 1608 was
Coster 29, Vondel 21, Victorijn 18 en Bredero 23 jaar oud . Ala
terminus ante quem is in alien gevalle vast to stellen bet jaar 1618,
waarin Bredero gestorven ib.
Eenigszins anders wordt de dateering, ale we den bovengenoemden
regel aldus weergeven : „
die nu reeds toonen wat ze in
latere tijden zullen zijn (n .l . mannen waarop het Holland van een
paar eeuwen later nog met trots zal kunnen wijzen) ." In dat
geval bestaat er geen reden om aan to nemen, dat Koster, Vondel
enz. nog ale jong worden voorgesteld, en kan men derhalve den
tijd van de omwerking nog gerust enkele jaren later stellen dan 1608 .
Doze omwerking moot in lateren tijd (natuurlijk voor 1653)
zijn afgeschreven door iemannl die zich wijzigingen veroorloofde
(zie de plaatsen onder A, bl . 361-363) . Wanneer dit afschrift
gemaakt is, valt niet met zekerheid to zeggen . In 1653 is dit foutieve
afsehrift gedrukt in de Verscheyde Nederduyteche Gedichten . - Van
de geschiedenis van den brief valt echter nog iets meer to zeggen :
Zooals reeds boven is opgemerkt, toonen de citaten in de Lijkreeden deels overeenkomat met den oorspronkelijken tekst, deels
met den tekst die in 1653 gedrukt is. Den oorspronkelijken tekst,
het HS . van den brief uit Florence, heeft Brandt niet onder de oogen
gehad (z . Bijdr. [I, bl . 19 en 20) ; due moot Brandt in 1647 een
tekst gekend hebben die deels overeenkwam met het origineel,
deels met den druk van 1653 . We komen zoo tot de conclusie
dat de brief tweemaal omgewerkt is. Do tekst then Brandt kende
in 1647 vertegenwoordigt dan de eerste, die, welke in 1653 gedrukt word, de tweede omwerking. Of de beide omwerkingen
veel verschild hebben, is niet uit to maken, daar we van de
eerste niets meer kunnen dan de citaten in de Lijkreeden . ')
Als Brandt bij bet nasnuffelen van die papieren den brief gezien heeft,
waarvan hij spreekt, dan wordt bet heel waarschijnlijk, dat een der leden van
de Oude Kamer of van de Duitsche Akademie de auteur is van de omwerking
') De volgende afwijkingen zijn to constateeren
10 . In I (de eerste omwerking) kwam voor :
T.& L. XI .
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Hot is mogelijk, dat de auteur van de tweede omwerking dezelfde
is als de afschrijver-omwerker (zie boven, bl . 361 vlgg). De card
van de wijzigingen verzet zich niet tegen deze veronderstelling .
We kunnen derhalve de verhouding der teksten aldus voorstellen :
1 . Het KLAD VAN DEN OORSPRONKELIJXEN BRIEF Van Hooft, geschreven 8 Juli 1600 en in 1853 voor 't eerst nit Hoofts HS . uitgegeven door Dr . J . van Vloten .
De oorapronkelijke brief (van Hooft), die aan de Oude Kamer
in 1600 is toegezonden (Het HS. hiervan is verloren) .
late Omwerking (van een onbekend lid van de Oude Kamer of
de Duytsche Academie) ; hiervan is alleen bekend wat Brandt in
1647 in zijn Lijkreeden op Hooft eruit citeert.
2. 2de OMWEREINO, in 1653 gedrukt en uitgegeven in de Versrheyde Nederduytsche Gedichten .
N . B . De kopie van dezcn druk bevatte verscheidene fouten en
vorknoeiingen, welke het work moeten zijn van een onkundigen
afschrij ver-omwerker.
K . H . DE RAAF .
Rotterdam, Maart 1901 .
,[Hij zag hier ook de Stadt] in haar begraave muuren"
In II (vs . 87) lezen we :
,Maer gins vertoont zich noch een Stadt met oude muiren"
20 . In I moet blijkens de proza-parafrase, van Ariosto gezegd zijn, in
overeenstemming met den oorspr . tekst :
,Wiens achrift Spangiaert, Franchoy en Arabier ontvouwen ."
In II ataat (vs . 101) :
,Wiens schriften Spanjaerden, ja Arabiers ontvouwen"
30. In I moet blijkens de prozavertaling gestaan hebben
,T' eel Napels twelk ontveinst, verstoort door 't Spaansche juk,
Door uitwendige vreucht den inwendigen druk"
In II lezen we
,Te Napela, 't welk ontveinst, verstoort door 't Spaansche juk
Door uiterlijko vreucht zijn innerlijke druk ."
Doze wijzigingen ziju bealist geen verbeteringen. Vera 87 van II is niet
als vera to lezen, en ,nude" geeft niet den oorspronkelijken zin weer . Ook
vs. 101 is er op verminderd, zoowel wat betreft het rhythme ale den inhoud .
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VIII.
'n Aardig woord is (op)letten : 't verkeert in 'n „mutatietijdperk", zoals
de natuurvorsers zeggen.
We hebben sinds lang 't werkw opmerken naast merken. 'n Duitser
zegt „auf etwas merken" ; 'n Nederlander niet b op lets merken", maar
„iets opmerken" ; en als De Genestet sohrijft : Merk op de bloeme",
clan is dat niet : „merk op de bloem", maar wel : ,merk by de bloom",
en alleen 'n omzetting van ,merk de bloem op ."
Er is dus 'n werkw. merken, dat nooit 'n zogenaamd 'oorzakel . voorw.'
heeft. We (er)kennen immers niet in het tegenw . Nederl . de vorm
merken op lets ; wel merken op, maar dan alleen als vorm van 't'seheidb :
samengest.' werkw. opmerken.
Naast opmerken bestaat ook sinds lang opletten ; opletten is 'onoverg.'
en opmerken 'overgankel .'
Daarnaast staat weer 't werkw . letten met 'n'oorzakeln
voorw .' : letten
op jets, er op letten, dat enz .
Maar nu is nit deze twee, letter (op) en opletten, onder invloed van
opmerken 'n nieuw woord opletten bezig to ontstaan.
Het vroegere letten (op) met 'n'oorzn
voorw .' is gebleven ; 't vroegere
opletten, 'onoverg.', eveneens. Maar behalve deze hebben we nu 'n nieuw
opletten met 'n 'lijd . voorw .'.
Vgl . b .v . : ,'t Was haar plicht to letten op het vele goede" (Marc.
Emants, Vijftig, blz . 192) met : „Wat ben je mooi (gekleed) l Ik had
het zo gauw niet opgelet" (ibid . 188).
Dit opletten is volkomen gelijk geworden aan opmerken . Evenzo in
't volgende voorbeeld : „Nu echter hebt ge mij van beide (lie zaken
(jacht en oorlog) uitgesloten, zonder eenige lafheid bij mij op to letter,
noch onwil." (Van Deventer, vertaling Herodotus, Muzen I, blz . 22 .)
Maar in de volgende voorbeelden is opletten alleen syntacties gelijkwaardig met opmerken : 't heeft, net ale dit, 'n'lijdn
voorw.' bij zich ; wat
de betekenis betreft staat het gelijk met letten (op) : Want toen hij
naar alle kanten boden had gezonden om de orakels to raadplegen,
lette hij den afgesproken dag goad op." (Van Deventer, t. a . p. blz. 26 .)
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IN.B. Deze zin, nit z'n verband gerukt, zou ook opgevat kunncn,
alsof Cresus op de afgesproken dag ('bijw. bepal .') goed oplette ('onoverg .
werkw'). Uit bet verband blijkt evenwel duidelik, dat hij goed lette op
de honderdste dag na 't vertrek van de gezanten .]
„ Ik lig in 't gras de kleuren op to letten ." (Hel . Swarth, Poezie, blz . 98 .)
Tussen opletten nit deze twee voorbeelden en de twee eerste bestaat
hetzelfde verschil als tussen kijken en zien. Zien is passief, gezichtsindrukken krijgen ; net zo opletten in de eerste voorbeelden : bewustworden van 'n gedane waarneming . Kijken is pogen to zien ; ook zo
is 'n bepaalde dag opletten, kleuren opletten actief, evenals letter op iets.
't Nieuwe woord opletten heeft dus alvast twee schakeringen
1° wat de act. betek . aangaat komt bet overeen met bet act. letten
(op), en wijkt bet of van bet passieve opmerken ; en wat de syntaxis
aangaat komt bet overeen met opmerken dat ook 'n lijd . voorw . heeft,
en wijkt bet of van letten (op), dat 'n oorzak . voorw. heeft .
2 0 bet stemt in alles overeen met opmerken .
Opletten, aldus gebruikt, mag nieuw worden genoemd, omdat bet onder
't lezen nog altijd de aandacht trekt ; maar zelfs in gescbrifte is 't niet
zeldzaam meer, en als gesproken woord nog veel minder .
En van de allerlaatste tijd is 't ook niet ; 't komt voor bij Busken
Huet . geschreven, en ik hoorde 't nit de mond van oude mensen .

Omgekeerd ziet men ook bij opmerken soma 'n overhelling van 't
passieve naar 't actieve. Vgl. o . a. d e voorbeelden nit Schimniel, Hat
Zondekind
,In de eerste dagen zat hij stil, droomerig, zonder iets op to merken."
(blz . 58) en
„En, wat den enkele verbaasde, die 't nog de moeite waard vond
dat misvormde schepseltje, dat hoopje schommelende en trillende schonken op to merken
" (blz. 57) .
In 't eerste v.b . is bet to vertalen door : gewaar worden ; in bet tweeds
door : aandacht schenken aan, letten op .
P. H. M.
L.
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IX.
Wagenwijd is 'n w66rd : 't staat geboekt als zodanig . Genen enkelen
taalmeester deert des mans, die 't schrijft . „Leg uwen kop op de tafel,
dat ik hem afkap, gebood de heks, terwiji ze hare oogen wagenwijd
opensperde." (De Mont en De Cock, Vlaamsche Vertelsels, 310 .)
't Woord is logies verklaarbaar, en er valt zelfs bij to praten over
„woorden en zegswijzen aan 't dageliks leven ontleend," en er kan
gewezen worden op 't echt-aardige 'n mond a18 'n hooischuur ; en wie
knap is kan bij 't bovenstaande voorbeeld spreken over 'n troop,
'n hyperbool . 't Is dus 'n beh66rlik woord I
Maar de spraakmakende gemeente heeft naast wagenwijd en met
dezelfde betekenis, 't woord wijdwagen.
Nochtans, is dat gin woord! 't Staat in Been woordeboek ; en toen
ik uitging om to zoeken, of nu niemand nog de moed zou gehad hebben
to schrijven wat hij wellicht honderdmaal al gezegd had, toen is dat
'n bijna-vergeefse tocht geweest. Dit is gevonden, en wel bij Schimnmel,
dus geen zo'n 'moderne'
„'t Was waar, bans en vrouw Kloppers hadden de oogen nog wind
en waag open ." (Meneer Frits ; in Elseviers, Sept. '99, blz. 214 .)
Maar weet nu ook iemaiid wijd-wagen to groeien ; 't is 'n inheems
plantje, maar in tuinen en broeikassen staat het nog niet.
U.
P. H. M .

X.
Jaromir to Lochem, vs . 8.
Gehuld in Sint-Franciscusdos,
Zat, die eens wandlen moest, parmantig op een ros .
De uitgever van Staring's poezie in de Zwolse Herdrukken zegt :
„Waarom moet Jar. een Franciskaan zijn! Daardoor wordt de aaneenschakeling van de 4 verhalen mogelijk . En wordt zijn figuur
komieser, want deze orde verplichtte tot de grootste ernst, strenge askese
en Jar. is gemakzuchtig en een smuller."
We kunnen noch verder gaan ; deze monniken reisden altijd to voet ;
zie in Stoett's Nederl. Spreekwoorden, p . 33, de verklaring van : „op
zijn apostels paarden".
,Deze uitdrukking wil zeggen to voet . In
't Italiaansch zegt men hiervoor andare 8ul cavallo di San Francesco,
waarmede to vergolijken is het bij V. Duyse, bl. 457, voorkomende :
zij zijn met de paarden van den H . Franciscus gekomen, waarbij men
zich herinnere, dat de arme Franciscaner monniken altijd to voet
reisden, in tegenstelling met de rijke Benedictijnen, die dit to paard
konden doen."
RH .M
U.

BOEKAANKONDIGING.

Nederlandeche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, naar hunnen oorsprong
en beteekenis verklaard door DR. F. A . STOETT.
Minder geleerd en dus ook minder bescheiden dan Dr . A . Beets 1 )
zal ik hier wel de twijfelingen en vragen bet woord verleenen, die bij
mij opgekomen zijn onder bet doorlezen der verschenen afleveringen
van dit ons eerste verklarend spreekwoordenlexicon . En zoo al sommige van mijn vragen onredelijk niochten zijn, dat hoeft de ridderlijkheid daarom nog niet nit to sluiten . In elk geval kin mijn wagen
winst zijn en voor mij en voor anderen, terwijl door algemeene lofbetuigingen en vergoelijkend zwijgen hoegenaamd niemand wordt gebaat :
waar de quaestie niet wordt gesteld, kan zij ook niet worden opgelost .
Om to beginnen : waarom de wel makkelijke maar hoogst onwetenschappelijke alphahetische indeeling, die Loch niet veel meer is dan
een gedetailleerder fins, de voorkeur gegeven boven de een of andere
systematische rangschikking? Nu krijgen we door elkaar als - ge
weet wel : spreekwoorden, vergelijkingen, gezegden en zelfs loose woorden
naar geen beginsel saamgevoegd als naar de gril van bet abc . Hot
eigen good van bet Nederlandsch is niet geacheiden van wat er word
ontleend of internationaal zich ingedrongen heeft in vele talen ; wat de
bijbel bijdroeg niet van wat er hangen bleef uit de mythologic en
litteratuur der ouden of wat er nit de sprookjes, fabels on volksverhalen part en deel geworden is van onze tanl ; wat enkel „litteratuur"
is, niet van bet in de volkstaal levende, hetzij algemeen gangbaar of
bepaald tot zekere streken . Niet eons de in werken van lien aard
veelal gevolgde rangschikking van de spreekwoorden, enz . naar de
begripssfeer, waaraan zij zijn ontleend, is hier tot haar recht gekomen
- een rangschikking, die in een book als dit haast even zooveel
raison d'etre heeft als de historische verklaring . Waarom zoodoende
bet aantrekkelijke en leerrijke van dergelijke verzamelingen - zullen
') Museum 1900 no. 3.
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b ijv. d e jongens geen plezier hebben in „stopwoorden" nit Analecta IV?
- prijs gegeven ter wills van - ja, ter wile wA rvan?

To prijzon is het zeker dat hier en daar voldaan is aan den eisch
in de Revue Critique (no . 27) uitgesproken in een beoordeeling van
een andere spreekwoordenverzameling : „RWunion en un memo groupe
des proverbes de memo sens," maar ook op dit gebied blijft nog veel
ter aanvulling en uitbreiding over . Waarom zija boveiidien sommige
spreekwoorden enz . wel, andere niet opgenomen? Hebben we hier
nu de 2000 mooiste, de 2000 moeielijkste, de 2000 interessantste, de
2000 gebruikelijkste, de 2000 wat-ge-maar-wilt-ste bf heeft de schrijver
zich meer laten beheerschen door zijn vondsten dan leiden door eenig
antler beginsel? Waarom ook sommige zoo uitvoerig maar onnoodig
toegelicht, andere weer die ook wijd en breed besproken zijn in de
verachillende periodieken, uitgealoten? Do eene groep met een bepaald
woord rijkelijk bedeeld, een andere weer stiefmoederlijk behandeld?
En waarom geen bibliografie zooals bij Suringar? Wat zal de gewone
lezer hebben aan de vermelding dat dit of dit al voorkomt in de Prov.
Comm. of bij Sartorius, als zelfs Neerlandici hot Dr . verkrijgen kunnen
zonder van die ,,bronnen" ooit gehoord to hebben? Ik weet niet of
het waar is, dat de studonten aan onze hoogescholen de kunst leeren
om uit de geschriften van onbekenden van vroeger dagen tot de auteurs
to besluiten, maar zeker is dat het inaar zeer enkelen gegeven is de
juger des dates d'apr?s lea eerits en dat voor jaartallen alleen de Hollandsche graven good schijnen to zijn . Bij uitzondering zouden hier
nu eens wat meer van die geheugen-kapstokken welkom zijn .
Tot zoover mijn vrome en van pieteit - voor de koopers van (lit
book getuigende wenschen ; thans nog eenige onvrome aanmerkingen .
Eon enkele maal mist men varianten van bekende gezegden, waar
men voor de verklaring wel lets nan heeft, al was 't alleen maar stof
voor
nieuwe verklaring - bijv. onder bekaaid (no. 171) de
regel nit de Reyslesse van Cats :
Waor dat ick henen keer, mij dunkt ick stae bekaeyt!
to meer daar dit stuk tot schoollectuur verheven is . 1 )
Een enkele maal ook zal men zich niet kunnen vereenigen met de
verklaring van den schrijver, Zoo „moet" de oorspronkelijke beteekenis
van iemand een lurk zetten (no. 656) zijn : in iemand hakken, hem
snijden, pijnlijk aandoen . Elders - onder 842 - vinden we deze
uitdrukking gelijk gesteld met : bedriegen, afzetten . Hot is mogelijk,
dat ze geweatelijk deze sterke beteekenis heeft, rnaar voor de meesten
zal ze toch niet meer willen zeggen dan wat van Dale geeft : hot op
iemand gemunt hebben, hem een poets bakken . Zou niet veeleer aan
') Oud-Nederlandsch Leesboek van v . d . Bosch.
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to nemen zijn, dat de uitdrukking ontleend is aan hot „hakken zetten'
bij bet baantje glijden?
Ook kan ik mij niet vereenigen met de beschrijving Jangat (no. 869)
d . w. z . een Janhen, een bemoeial. De beteekenis sul (van Dale) had
hier Loch ook wel vermeld mogen worden . En wat een ander Jan
betreft, is in Sakker Jan (no . 870) dit Jan een verbastering van God
of hebben we hier ongeveer dit : 8akkerjan < 8akkerjen < sakkerju <
nacre dieu?
De verklaring van Winseboten i. v. met de kous op den kop thuis
komen vind ik nader aangedrongen in bet Engelsch van Chaucer :
Ther I was wont to be right freisch and gay
Of clothing, and of other good array,
Now may I were an hose upon myn heed .
(The prologe of the Chanounes Yeman).
Bij iemand lager leggen gaat de schrijver terug tot Kiliaen . Waarom
niet tot den Reinsert 345, 407 en 2363? Of ten minste tot die
hystorie van die seven wijse mannen van romen, ed . 1479, hewerkt
door A . J. Botermans? Zoo ook wat betreft have en goed . De schrijver
citeert i. v. Plantijn, terwijl reeds in bet zoo even vermelde boek voorkomt : have of goet.
Bij de kat de bel aanbinden had ter toelichting van den oorsprong
dezer uitdrukking Benfey's Pantschatantra I § 243 wel vermeld mogen
worden en bij belazerd bet mnl . lazarie.
Onder den bona geven wordt opgegeven als synonieme uitdrukking :
den 8chop geven - die reeds voorkomt in Jan Klaazen reg . 415.
Is een horf krijgen wel „Nederlandsch"? Moest hier niet gewezen
worden op :
De moor gaf my men sack
(Spaansche Brab . reg. 776).
Des variant van de hand boven hot hoofd houden, mis ik den arm
enz . bij Hooft voorkomende .
Beteekent dat i8 het eieren cten niet alleen „dat is de ware reden riot"?
Ads niet-Neerlandicus zal ik op het zuiver Nederlandsche gedeelte
nu maar niet verder ingaan en mij bepalen tot wat Dr . Stoet bijeengebracht heeft voor de liefhebberij der spreekwoordenvergelijking, vooral
omdat dit gedeelte van zijn werk geroemd is als nuttig en belangrijk .
Ook hier is veel gegeven, doch lang niet alles noch met evenhanded
justice. Heeft bijv. de schrijver uitgemaakt dat op het tapijt brengen
een uitdrukking is, die e ons" all66n behoort? Heeft hij een bijzondere
reden gehad om bijv. van sommige biblicismen wel de paralellen, van
andere ze niet to geven ? Evenzoo van andere uitdrukkingen, terwijl
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hij toch blijkbaar er op nit is geweest om zooveel mogelijk er bij to
halen wat er bij gehaald kon - soms zelfs niet kon - worden . Waarom
bijv. onder den duivel inhebben zonder nieer het Fransche avoir le
diable au corps - met een h661 andere beteekenis? Met evenveel recht
had er dan bijgekunnen aver it diavolo addos8o . Zoo is het ook niet
to begrijpen waarom onder brandmerk het Eng . stigmatize wel maar
a.a . burn mark niet wordt gegeven, en heeft de schrijver zich laten
verleiden door de beteekenis „mond" van het Latijnsche os om onder
honig om den mond smeren ook os sub liners op to geven . Zoowel de
beteekenis als de voorstelling zijn hier anders, want sublevit o8 beteekent volgens Nonius inlu8it et pro ridiculo habuit : traetum a genere
ludi quo dormienlibus ora pinguntur. Bij Plautus is het een van de
meest voorkomende uitdrukkingen voor : beetnemen, bedriegen .
Voor de spreekwoordenvergelijking heeft het Fransch betrekkelijk
weinig aanrakingspunten met hot Hollandsch . Zen echter onder kalven
(906) naast (het vergeten) kalbern ook niet het Fransche renarder vermeld kunnen worden? En onder belofte maakt 8chuld ook chose promise,
chose due? Beslist fout is in no. 2 depuis a ju8qu'au z in plaats van
jusqu'ct en in no. 1108 tant va le pot e tc. i n plaats van la cruche.
Hot Duitsch biedt nit den aard der zaak veel rijker materiaal, dat
bovendien - dank zij de noeste vborwerkers - ook makkelijk ,uit to
buiten" is. Toch zal de schrijver n6g wel wat kunnen vinden in een
blijkbaar niet door hem geraadpleegd work : Die Sprichworter and sprichwdrtlichen Redensarten der Deutschen van W. Korte (Brockhaus '61)
aismede in Sanders' Deutscher Spracluchatz (Hoffmann & Campe '75.)
Wanneer onder steen des aanstoote vermeldt wordt Stein des Anstoszes,
waarom dan ook niet, naast aan8toot geven hot Duitseho Anstosz geben!
Van met open armen ontvangen, de jong8te dag 1 ), de gierigheid bedriegt de wij8hcid, den rooden haan in iete 8teken, op een haar, haarkloover, op de handen dragen, have en goed 2 ), hooren en zien vergaan,
op dezelfcle leest 8choeien ontbreken o. a. de paralellen, terwijl men
behalve auf die lange Bank schieben (no . 124) in hot Duitsch ook de
letterlijke vertaling van onze indrukking kent. Een nadere parallel
van 393 is : es hangt an einem seidenen Faden en van 558 : enter
einem Gbitck88tern geboren rein.
Beter is Kirchenmaus (no. 107) als Kirchmaus en Bohne (211) als
Bohn ; den Last (451) meet zijn die Last.
Hot Engelsch is wel het minst tot zijn recht gekomen, hoewel men
ook hier de vogels maar voor 't grijpen heeft. Al kan men hun habitat
niet met zekerheid aanwijzen, men meet ten minsto beginnen met ze
op to geven. Ik laat er hier eenige volgen nit mijn collectie .
') Ahd . : der jungisto tae .
') Der Hab' and Gut verloren hatl

(Burgers Lied vom braven mann).
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Onder 5 as slippery as an eel, 50 the nedder in bosom (Chaucer),
156 curtain-lecture naast gordijnpreek, 159 to make no bones about en
een ouder to find no bones in (14591), 160 to put one's best leg (foot)
foremost evenals ook : to get out of bed the wrong foot foremost, 199
new brooms sweep clean of zooals Murray het geeft : the greene new
brome sweepth cleene (J. Heywood 1362), 211 blue beans (- bullets
or shot), 220 to bleed, to have to bleed for, to make a man bleed, 289
to get the upperhand, 300 as long as it is broad (= hd. so fang wie
breit), 340 to open the door to, 355 thick friends, 356 through thick
and thin of zooals bij Chaucer
Forth with „wi-he' thurgh thikke and eek thurgh thenne .
(The Reeves Tale.)
Tusschen haakjes wil ik Dr . Stoett hier even wijzen op eene monographic, die hem misschien nog wel van dienst kan zijn n .l. das Sprichwort bei Chaucer van W . Haeckel in de Erlanger Beitrage (Erlangen
en Leipzig 1890) . - En ook op R . Alexandre, Lea mots qui restent .
Voor het Engelsch komen o .a. verder in aanmerking onder 417 to
hold under the thumb, 419 to have a thing at one's finger's ends (naast
de Fransche uitdrukking), 430 ook talk of the devil and his imp
appears of bet Schotsche speak o' the deil and he'll appear (J. A . Mair
Proverbs and Jam . mottoes), 543 to throw good money after bad (diet
in Ten Bruggencate!), 568 to know to give and take (fairly)') en ook
in het Duitsch geben and nehmen, 637 the red cock will crow in his
house door Cobham Brewer verklaard als : his house will be set on fire,
724 his heart sank into his boots dat in het Eng. niet ongewoon is,
743 like master like man, 767 to be in the seventh heaven (Cobham
Brewer Diet. of Phrase and Fable), 797 dogs do not eat dogs, 800 a
staff is quikly found to beat a dog of volgens Ten Bruggencate : it is
easy to find a staff to beat a dog, 803 hunger is the beat sauce, 818
high and dry dat precies dezelfde geschiedenis heeft doorgemaakt als
one hoog en droog zooals blijkt nit 1 0 : their boats had been thrown
up high and dry (Peter Simple) 2 ) en 2 0 : at three s'clock that afternoon
they all stood, high and dry, safe and sound, hale and hearty upon
the steps of the Blue Lion (Pickwick), 3 ) 823 pryde goyth before, and
after comyth shame waarvoor Storm verwijst naar Herrigs Archiv. 90, 241.
Met 939 : dat is geen katje om zonder handechoenen aan to pakken
kan ook vergeleken worden do Engelsche zegswijze : touch not a eat
but a glove (Cobham Brewer pag . 223) on uit den Oxford Diet. van
') Vgl. hot Grieksche a6r ri xal Xagi ri,
') Storm-Englische Philologie 1 .
.- Deutsches Worterb .
'1 Dr. F. Flagel, Engl
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Murray : The English men in those daies were cats not to be caught
without mittens (Holinshed) . Onder 940 : in the dark all cats are grey
en voor de andere spreekwijzen, waarin katten een rol spelen vergelijke
men : A Handbook of 1'roverb8 bij Henry G. Bohn pag. 76.
Zelfs in bet schoolboek : Bandleiding van C. Stoffel I pag. 46 heeft
men voor 953 het Engelsche : where nought is to be had, the king must
lose his right. En waarom is onder 1000 niet opgegeven het bekende :
many a little makes a mickle of in anderen vorm : many smale makith
a gret (Chaucer) ?
Niet onbekend in het Eng . is : a cow may catch a hare wat een
mooie parallel is voor no . 1032 evenals a cold lover naast (onder 1039)
een koele vrijer.
Onder 991 : hij is van Kleef wordt voor bet Engelsch alleen opgegeven : he has been at Hammersmith. Vgl. hiermee wat Cobham
Brewer zegt : There are many similar puns and more in French than
in English ."
Is het werkw. t o bounce (- den bons geven) niet eer Amerikaansch
dan Eng .? Volgens den Hr. Stoffel is het waarschijnlijk een NewYorkisme van Hollandschen oorsprong - wat zijn bewijskracht (onder
251 wel een beetje verzwakL Beter is geloof ik much cry and little
wool dan great cry etc. pag. 173 en let sleeping dogs lie dan let a
sleeping dog lie (795.)
Of we in to be off the hooks hetzelfde beeld hebben als in 779, :
het hoekje om zijn is niet zoo zeker, dat het zonder meer bijv . naast
het Friesche : by giet de hoeke om gezet kan worden . Volgens Fliigel
is hook hier Thiirangel, terwijl in den Slang Dict. (Chatto and Windus)
alweer een andere verklaring wordt gegeven . Dichter bij de waarheid
is Dr . Stoett zeker op bldz . 361 regel 2 . Wat it is all gammon and
spinach ,eigenlijk" is kan men met vrucht nalezen in Dr . C. Stoffel's
helaas niet voortgezette Studies in English pag. 280 .
Voor de ,moderne" talen zou het ook wel aardig geweest zijn die
uitdrukkingen vermeld to zien, die zoo op het eerste gezicht alles hebben van letterlijke vertalingen van het Hollandsch, maar bij nader
onderzoek niets anders als mare's nests blijken to zijn . Zoo heeft zelfs
Ten Bruggencate zich laten verleiden om to take to heart en ter harte
nemen to identificeeren en kan men bijv . wat het Duitsch betreft unter
die Tauben 8chieszen en ein Brett norm Kopf haben volstrekt niet zoo
maar letterlijk in het Hollandsch overzetten. En om nog eons iets to
noemen : wij springen uit ons vel van woede, de Engolschen van vreugde! ')
Men vergelijke ook het It . and are col calzara di piombo en ons met
looden schoenen gaan . (1229) .
Ook heeft men in de verwante talen enkele spreekwoorden, die precies
') Vgl. ook het Eng. to turn the corner!
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elkaar's tegengestelde zijn en dus ook wel de vermelding waard, ale men
zich tbch de moeite geeft eon book to schrijven zoo vergelijkend als dit .
Wat Dr. Stoett ter vergelijking aanhaalt uit de klassieke talen is
wel interessant, maar let had n6g interessanter kunnen zijn . Mag ik
hem tier opmerkzaam maken op twee geschriftjes, die naast de grootere
werken met vrucht kunnen geraadpleegd worden : Die Sprichworter bei
den Romischen Komikern van Dr. W . von Wyss (Zurich) en Studien
auf dem Gebiete dee griechischen Sprichwortee van P. Martin (Plauen i . V .)?
Hot eerste, eon model van bewerking, geeft b ijv. al dadelijk voor
no. 5 : zoo glad als een aal het „bekannte" Aeros c3awep atyxeXus.
Uit den in Bohn's Librairies uitgegeven Dictionary of Classical
Quotations (met index!) haal ik een prachtige parallel voor 191 : beter
benijd dan beklaagd n .l. Cpaortec9aac xpiseov iTrl r) o1xreipec&al
(Herodotus) en (sic!)
In de boven genoemde studien staat op pag . 23 een mooie voor 217 :
in het land der blinders enz . : els rcav rWPAOv r o xc5po feov6CpaaALpos
f3ac,Aeuer uit het Nieuw-Grieksch.
Kan in bonis niet ontleend zijn aan hot o. a. bij Horatius voorkomende in bona (rebus), inplaats dat in goeden doen" vertaald zou
zijn in hot Latijn?
Opvallend is naast hot Hollandsche de dour openzetten voor iete hot
Latijnsche feneetram ad (nequitiam) patefacere (Georges' Wdbk .).
Waaroni naast manes manum lavat ook niet hot Grieksch hiervoor?
Catellus was bij de Romeinen ook al een „Schmeichelwort" - als
zoodanig to vergelijken met ons hondje (791).
Misschien kan hot door P . Martin aangehaalde Tar' ivrpayhv rbv
f3ouv el; rile oipdv ct7rixaµev mede eenig licht geven voor de verklaring
van het nog niet opgehelderde no. 794 : Komt enz . Bekend is (voor
1081) het Grieksche : pla xzAidcwv gap oC' grocer dat ook voorkomt bij
Aristoteles (Eth. ad . Nicom . I . 6). Martin geeft bovendien (p . 24) een
Nieuw-Grieksche parallel .
Ook bij de Romeinen kende men hot kruia of munt (1111) als : aut
caput aut navim (Georges) .
Had bij hooge boomen etc . ook niet hot Horatiaansche saepius ventis
agilatur ingens pines dat in dezelfdo ode onmiddellijk aan Dr . Stoett's
citaat voorafgaat, vermeld mogen worden .
Uit het Italiaansch wil ik alleen naast ons knollen voor citroenen
het aardige lucciole per lanterns vermelden en uit hot Schotsch, als
proeve van wat daar nog uit to halen is : voor ,hanepooten" henstaes (- Hiihnerf'i'sze) en voor no . 762 : He will be lucky, being
born with the belie-how on his head.
Naast de transcripties van Dr. Stoett bawl habooa, lib hooren toch
ook de klassieke ba 'al hab- baith etc. Wat verder hot Hebreeuwsch
betreft, nog dit. Dr. Ph. van Ronkel gaf mij de volgende verklaring
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van 864 : zich ejakes houden : de Askenazim (de Duitsche en Hollandsche
joden) spreken de Hebreeuwsche t uit als s ; zoo is ejakes niets anders
als bet part . act, van sjakat = zwijgen, dus = zwijgend, stiekem .
Als voorbeeld van een mooie parallel van een dialectische uitdrukking neem ik uit mijn lijstje over : you put it together with a hot needle
and burnt thread naast bet Friesche : hja naeit mei in gleaune nille
en in barntende tried (pag. 222) . Ook nog bij de dial. Duitsche uitdrukking buff noch ba ff bet Eng . buff nor baff (Murray) ; bij alle goede
dingen bestaan in drij bet Duitsehe : aller guten Dingo rind drei ; bij
hot Hagelandsche den pot op zijn bet Eng . to go to pot = ,,draufgehen, zu Grande gehen" (Flugel) ; gone to pot wordt ook gezegd van
iemand die bankroet is.
Ik ben hier wat uitvoeriger geweest, omdat ik vind, dat men eigenlijk
niet good aan eene historische beschouwing beginnen kan, v66rdat men
zijn materiaal van verwante zegswijzen en uitdrukkingen zoo volledig
mogelijk v66r zich heeft, want eerst din kan men uitmaken (Y) wat
enkel Nederlandsch is, wat er werd ontleend en wat van ons overgenomen of wat op verschillende plaatsen onafhankelijk van buitenlandschen invloed en heel natuurlijk ontstaan zal zijn : stelselmatigheid kan
alleen berusten op volledigheid van data .
Op een enkel drukfoutje na laat de uitvoering nets to wenschen over .
Batavia, 22 December 1900 .

F. P . H. PRICK.
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STREUVELS [A . Lateur], Lenteleven. 2e druk. Amsterdam,
L. J. Veen . 4°. (III, 234 b1z.). Geb . f 3 .90 .
STIJN STREUVELS, Doodendans. Amsterdam, L. J. Veen . 8°. (V, 197
b1z .) . f 2 .50 ; geb . f 2 .90.
MARCELLUS EMANTS, Inwijding . Haag8 lever. 's-Gravenhage, Haagsche
Boekhandel- en Uitgeversnlaatschappij . Gr. 8°. 2 din . (414 ; 360 b1z.).
f 6 .90 ; geb . f 8.25.
ALBERT VERWEY, Stille toernooien . Amsterdam, W . Versluys. Gr.16°.
(305 b1z .). f 2.90.
J. DE MEESTER, Deemoed. Drie vertellingen . Amsterdam, S. L. van
Looy. 8°. (127 b1z .) . f 1 .25.
Kerstvertelling. Deemoed . Doodstrijd .
WALTHER VAN WEIDE, Dolbre . [Gedichten] . 's-Gravenhage, Van der
Haar & Van Ketel . 8° . (99 en 2 blz .) . f 1 .25 ; geb . f 1 .90 .
G . C. VAN 'T Hooa, Iris . Verzen . Amsterdam, Tierie & Kruyt .
Gr. 16° . (66 en 2 b1z .) . Geb. f 2 .20 .
W . A . PAAP, Koningrecht . [Drama in 4 bedrijven .] Amsterdam, W.
Versluys . 8°. (VIII, 200 blz.). f 1 .90 ; geb . f 2 .40 .
HENRI BOREL, Het rerht der lie fde. Eene studie uit het Indisehe
leven . Amsterdam, P. N . van Kampen & Zoon . Gr. 8 0. (IV, 208
b1z.). f 2 .50 ; geb . f 3 .- .
HENRI BoREL, De laatste incarnatie . Amsterdam, L . J . Veen . Gr .
8°. (219 blz.). f 2.50 ; geb. f 2.90.
P. DuISENBERG, Tweelingbroeders. Oorsproukelijke roman . Amsterdam,
N. J . Boon . Gr. 16°. (III, 189 blz.) . f 1.90.
JULIE RUSSEL, A'eche Dames. Novelle. Nijmegen, Anna Gerrits. 8° .
(116 b1z.). f 0.75.
Fiore della Neve IMr. M . G . VAN LOQHEM], Jonquilles . Utrecht,
A. W. Bruna & Zoon . 8°. (IV, 160 b1z .) . f 1 .50 ; geb . f 1 .90.
J. VOLENS, Cornelia, de priesteres van Vesta . 2e uitgave, geheel omgewerkt. Venlo, G . Mosmans senior . Roy. 8°. (230 b1z., m . 12 pltu .) .
f 1 .- ; geb. f 1 .50.
TR. HoGERZEIL, Mela. Amsterdam, Tierie & Kruyt. Gr. 16°. (161
b1z.). f 1 .90 ; geb. f 2.40.
TINE VAN BERKEN, [A . C. Witmond-Berkbout], Mijn roman.
(Nagelaten) . Met portret van de schrijfster . Gelllustreerd door
C . Koppenol . Amsterdam, H . J. W . Becht. Gr. 8°. (VI, 334 blz.,
m. 8 pltn .). f 2.40 ; geb . f 2 .90 .
J . EIOENHUIS, De jonge dominee. Roman . Amersfoort, Valkhoff & Co.
Gr. 16°. (293 b1z .). f 2 .90.
Prinses ELSA, Ken grootmoordenaar. Oorsproukelijke roman . 2e druk .
Amersfoort, G . J . Slothouwer . 8°. 2 din. (210 ; 220 b1z .) . f 5.-.
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M . W . MACLAINE PONT, Francisco de Enzinaa. Haarlem, De Erven
Loosjes . 8°. (III, 272 b1z.). f 3.- .
Mr. P. VAN DER MAESE, Constantijn Palaeologos, een treurspel. Rotterdam, W. J. van Hengel. 8°. (169 blz .) .
AUGUR, Van het Haageche Binnenhof. Parlementaire schetsen . Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. 8°. (217 blz ., m . portr.).
f 1.90 ; geb. 2.25.
LOUISE ARN-DE JONGH, Dora Hellinger. Amersfoort, Valkhoff & Co .
Gr. 8°. (216 b1z.). f 2.50.
A. S . H. Booms, De laatste dagen van een bijzonder gezellig luitenantspotje. Utrecht, A . W . Bruna & Zoon . 8°. (Iii, 154 b1z .) . f 1 .-.
L. DE NEVE, [pa. LOUISE B. B.], Leonie . Haarlem, H. D . Tjeenk
Willink & Zoon . 8°. (III, 307 b1z .) . f 2.50 ; gob . f 2 .90 .
LODEWIJK MULDER, Op glad ijs . Blijspel in 3 bedrijven. [8 h ., 4 d.].
's-Gravenhage, J. W. N. Koch . Gr. 8° . (116 b1z .) . f 0 .75 .
HENRYK SIENKIEWICZ, De kruisridders („Danusia"). Een historisehe
roman . Amsterdam, N . J. Boon. Gr . 16° . 2 d1n. (304 ; 190 blz .) . f 4.80.
Mrs HumPaRY WARD, Eleonore . Roman. Uit het engelach door mevr.
Willeumier. Haarlem, De Erven F. Bohn . Gr. 8°. 2 dln . (VII,
324 ; V, 226 blz .) . f 5 .75 .
Miss BRADDON, Kolonel Rannock . Utrecht, A . W. Bruna & Zoon.
8°. (205 b1z .) . f 1.50.
BULP,E, Jean Lefort. Een greep uit het Parijsche leven. Met een
voorwoord van mr . H. Louis Israels. Amsterdam, E . L. E. van
Dantzig. Gr. 8°. 2 d1n . (VIII, 231 ; III, 215 b1z.). f 5.50 ; f 6 .50.
GUSTAV AF GEYERSTAm, Huwelijk8komedie. Naar het zweedsch door
H . Bleeker. Amsterdam, H. J . W. Becht. Gr. 16° . (III, 264 blz.).
f 2.90 ; geb . f 3.50.
JOSEPH HOCKING, Norman Lancaster („The scarlet woman") . Naar de
3e engelsche uitgave door Annie de Graaff . Amsterdam, C . L. G.
Veldt. 8°. (III, 351 b1z .). f 2 .90 ; geb. f 3 .40.
A . SERRA GRECI, De bruidl van Palermo. Uit bet italiaansch. Amersfoort, G. J. Slothouwer. 8° . 2 d1n . (195 ; 140 b1z .) . f 4.50 ; geb. f 5 .- .
NATALY VON ESOHOTRUTH, Liefde heeft vleugelen. Utrecht, H . Honig.
8°. (III, 472 blz.). f 1 .25 ; gob . f 1.60 .
RUDARD KIPLING, Flinke zeelui . Naar het engelseh door A . J. C. M .
T e r v o o r e n, 2e druk . Alkmaar, P . Kluitman. 8°. (III, 244 blz ., m .
1 pl.) . Geb . 1 .90 .
If . RIDER HAGGARD, Liesbet . Historische roman tijdens de spaansche
overheersching. Amsterdam, N . J. Boon . Gr. 8°. 2 d1n. (244 ; 228
b1z .). f 4 .80 ; geb . f 5 .50 .
MARCEL PRAvOST, Halve Maagden. („Demi-vierges") . Door E . van
der Ven. Amsterdam, C . Daniels . 8°. (III, VII, 368 blz.).
f 1 .90 ; geb. f 2.50.
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De gedichten van den achoolmeeeter. Uitgegeven door mr . J . van
Lennep. 9e druk, met 300 illustration van J . Doncker. Amsterdam,
Uitgevers-maatschappij ,Elsevier" . 8°. (III, 292 b1z.). f 1 .90 ; geb . f 2.40 .
De Prins der geilluetreerde bladen. Red. : J. C. Sehroder, H. P.
van Enst. le jaargang . 1901/1902 . No . 1. Amsterdam, N. J.
Boon. Fol. Per jrg. (52 nrs.) f 3 .-, fr. p. p. f 3 .75 .
E . J. POTGIETER, Florence, toegelicht en verduidelijkt door J. B.
Meerkerk. Haarlem, H. D . Tjeenk Willink & Zoon. 8°. (VIII,
159 b1z .) . f 1.-.
HOFDIJK, Natuurstemmen. Bloemlezing uit de poozie van W . J . Hofdijk. Arnhem, Ybe Ybes & Co . 8°. (IV, 80 blz .) . f 0 .90 ; geb. f 1.25.
L. C. POST, In een bundel. Een bloemlezing uit Noord- en ZuidNederlandsche dichters. Gorinchem, F . Duym. 8°. (IV, 169 en 3
blz .) . f 0 .50 ; geb. f 0.80.
Chansonnier dee etudiants belges publie par la Studentenverbinding
Lovania . 800 chants, molodie et paroles . [Anvers, De Nederlandsche
Boekhandel.] 8°. f 4 .-.

I N H O U D van Tijdscbriften
De Nieuwe Gids, afl. 12, Aug. 1901, o. a . : J . B . Schepers, Zwarte
Waal. - J. H . de Veer, Verzen . - J . Hora Adema, Een
dissonant. - Reyneke van Stuwe, Magdalena aan 't Kruis . J . de Meester, Geertje. - Reyneke van Stuwe, Ondergang .
Tweem . Tijdsehrift, 4e afl., Juli 1901, o . a. : Cyriel Buysse, Op bet
kleine Gehucht.- W . L . Penning Jr ., Magda .- J. Koopmans,
Tondalus's Visioen (Slot) . - Albert Verwey, Gedichten . M . H . van Campen, Ontgoocheling . - Albert Verwey, Tijdzangen .
Woord en Beeld, Juli 1901, o . a. : Top Naeff, Aan Flarden. J . B . Schepers, It Marke . - J . B . Schepers, Uit Friesland Edmond van Offel, 't Boerinneken . - Edmond van Offel,
vrijen.
Volkskunde, Tijdschr. v. Ned. Folklore, 13e jrg., afl. 11 en 12, o. a . :
Dr. M a u r i t s S a b b e, Peter Benoit en bet Vlaamsche volkslied . Hot nude volkslied van bet Wereldsche Wijf . - A . de Cock, De
Arabische Nachtvertellingen : De Geschiedenis van den kleinen Bultenaar. - A. de Cock, Spreekwoorden en zegswijzen, afkomstig van
oude gebruiken en volkszeden . (Hot spinnen .) - A. de Cock,
Volksliedies : Hot sterven van den Beer. -- Dr. G. J . B o eke noogen, Nederlandsche Sprookjes en Vertelsels. - Boekbeoordeelingen .

DE LEGENDE VAN HET MANNETJE UIT DE MAAN .

Wij weten tans, dat er in de maanschijf vlekken to bespeuren zijn .
Onze teleskopen hebben die vlekken teruggebracht tot grondaccidenten ;
doch tot deze kennis is men eerst gekomen sedert de vrije ontwikkeling
der waarnemingswetenschappen . Het verschijnsel had men Lang opgemerkt; in vroeger tijd evenwel, toen de fantazie bij alles wat de mens
niet begreep, de zucht tot weten ter hulp kwam, hadden de maanvlekken aanleiding gegeven tot de sage, elk bekend als het vertelsel
van bet Mannetje nit de Mann" . Ook ons geslacht heeft nog van
grootmoeder of baker vernomen dat er namelik in de maan een
„mannetje" to zien is, dat er opgenomen is geworden wegens diefstal.
En werkelik, zozeor heeft deze overlevering onze verbeelding beinvloed,
dat wij, na een oogenblik kijkens, duidelik een menselike gestalte
met een takkebos op de rug, onderscheiden. Wat de mens zien moet
en wil, dat ziet hij vaak ook werkelik .
In dit opstel willen wij onderzoeken, hoe bet animisme van de
maan tot deze vorm kwam, welke bij ons, door bet overgaan van
geslacht op geslacht, diepe wortelen blijkt to hebben geschoten .
*

I.
Dit A Mannetie" moat men niet verwarren met hat bolle mensengelaat, dat de volle maanschijf to zien geeft . In volksalmanakken en
andere populaire geschriften kan men nog steeds de afbeelding dezer
optiese begoocheling aantreffen . De Grieken kenden ze reeds . Bij
hen was deze visie echter steeds een voorwerp van schrik, omdat zij
het bolle maangelaat grijnzend en vertrokken zagen ; op then grond
schijnt het to moeten in aanmerking komen in de evolutie van bet
kunsttype der Gorgone. ')
Verder hadden de Ouden in de anthropomorphe opvatting van bet
maanbeeld bet niet gebracht ; en uitgebreid heeft zich deze voorstelling
')

PRELLER,

Griechisehe Mythologie I, p. 192, noot 2.

T. & L. XI.
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niet : haar ontbrak nl. een kern die voor ontwikkeling vatbaar was,
evenzeer als aan een andere Griekse voorstelling, die van het meisjesgelaat, 1 ) welk anderen, naar eon alleenstaand beweren van Agesianax,
in de maanschijf meenden to onderscheiden . 2)
Tussen deze voorstellingen en ons „Maanmannetje" is een verband
ondenkbaar. Willen wij de oorsprong dezer sage nagaan, zo hebben
wij onze blikken naar elders to richten . Dat zij verspreid is over geheel
Westelik Europa, zal niemand verwonderen ; dat zij overal dezelfde
vorm heeft, evenmin . Afwijkingen komen voor, doch doze zijn zonder
gewicht. Doorgaans is hot mannetje in do maan een houtdief, soma
nog daarenboven, volgens een ander type van het vertelsel, eon
Sabbathschender.
De middeleeuwen leveren omtrent doze sage enige, hoewel zeer
magere, berichten.
Shakespeare, in zijn Midsummer nights dream (v, 1) laat, om de
maanschijn voor to stellen, een man optreden met een bos doorntakken
op de rug en vergezeld van een hond. Een andere toespeling komt
voor in Tempest (II, 2), doch de plaats leert niets moor .
De diefstal vinden wij ook vroeger vermeld .
Chaucer, in Troilus and Cressida, beschrijft de maan aldus : Haar
uitzicht (gite?) was grauw en vol zwarte vlekken - En op haar borst
was een man ten voeten nit afgebeeld - Die een bos doornen op
zijn rug droeg - En voor zijn diefstal zo dicht bij de hemel mocht
klimmen ."
Reeds twee eeuwen to voren bezat de maantraditie dew vorm . Dit
weten wij uit Necham of Nequam, een Engels-Latijns dichter
(1157-1217) die, van de maanvlekken sprekende, zegt : A Do boar in
de maan, onder zijn doornenbos gebukt, toont dat stolen goon zegen
aanbrengt." 3) En Dante mede (Inf. Canto vs. 124) vermeldt „de
man in de mean, met zijn doornen" en noemt hem ,,Ca7n". Verder
bevestigt een Engels zegel uit het jaar 1335 +) de voorstelling van
de met hout geladen man ; ook de hond komt hier voor .
Tussen de 12e en de 16e eeuw schijnt dus de optiese begoocheling
') Wegens het vrouwlike selene? Zeer waarschijnlik .
') HouzEAU, Bibliographie de l'Astronomie I, p . 41 .
')
Rusticus in Luna
Quem sarcina deprimit una
Monstrat per spinas
Nulli prodesse rapinas.
') Dit zegel is gereproduceerd in BARING-GOULD, Curious Myths of the
Middle-Ages (London, 1884 p . 198) . B. G. had reeds de hoger geciteerde
bewijsplaatsen opgespoord ; oud en nieuw haspelt hij echter door elkaar, met
een erbarmelik gebrek aan critiek .
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in de volksfazitazie een vaste vorm to bezitten, met een diefstal als
hoofdtrek evenals in de moderns sage . Onder de oudere volken van
Europa is er slechts een dat in zijn mythologie een fabel aanbiedt,
welke bij het onderzoek naar de oorsprong onzer maansage in aanmerking moot komen . In de Edda treffen wij nl . hot volgende verhaal aan
„Mani leidt de gang van de! maan en heerst over nieuwlicht en
vollicht. Hij nam van de aarde twee kinderen weg, Bil en Hiuki
geheten, teen zij met de emmer op de schouders van de bron Byrgyn
terugkwamen . Widfinnr is hun vader ; deze kinderen schrijden met de
maan mee in haar gevolg, zoals men nog van op de aarde zien kan." 1 )
Al dadelik springt in het oog, dat er tussen dit verhaal uit de
Edda en onze sage van het Maanmannetje verband kkn bestaan. 2)
Men zal vooreerst opmerken, dat de Scandinaviese mythe een kern
bezit welke voor ontwikkeling of wijziging vatbaar was, naar gelang
der invloeden waaronder zij in de loop der tijden mogelik zou komen .
Bekijkt men de twee verhalen nevens elkander, zo komt men dm
tot de slotsom, dat de grondgedachte, niettegenstaande ingrijpende verschillen, bij beide dezelfde is . In de Edda is Manii, de maangod,
zelf de dief; in de moderne sage is de dief slechts een gewoon mans ;
doch, wie of wat de dader ook zij, hot is ten gevolge van een diefstal
dat er in de mean een menselik fieguur to zien is.
Doze gelijkheid nu in den grondslag der beide verhalen is, met het
oog op een mogelike verwantschap, van het hoogete gewicht . Zonder
twijfel mogen wij er een vingerwijzing in zien, welke ons kan leiden
bij het opsporen van de oorsprong onzer maantraditie . Wear is deze
van daan gekomen? De ouden bezaten omtrent de vlekken in de
maan niets wat op een mythe geleek : wat zij er over fantaseerden,
was niet in do mythologiese faze getreden. Wegens de aangewezen
eenheid in de grondgedachte mag men gerust in de Oud-noorse
Mani de voorvader zoeken van ons „Mannetie". Doze Scandinaviese
oorsprong wordt nog gestaafd door het felt, dat de middeleeuwse
getuigenissen bijna alle behoren tot Engeland . 1) In Engeland vooral
schijnt dus de legende populair to zijn geweest, ongetwijfeld wegens de
zeer talrijke Scandinaviese elementen welke zich aldaar bij de oorspronkelike bevolking hadden gevoegd .

') Gylfaginning 11 .
') Vgl . Hugo Gering in z'n Edda-vertaling (Leipz . Wien, Bibliograph.
Institut) p . 305 noot 12 : `zu der ganzen Erzahlung haben naturlich die
Mondfiechen Veranlassung gegeben .'
) Baring-Gould citeert verder nog een volkslied nit de tijd van Eduard
I (z. P. 195).
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II.
Weinige volken in de middeleeuwen hebben zoveel bijgedragen tot
het verspreiden van mythen en sagen ale de Noormannen . Hun
zwerftochten van IJsland tot Rusland, tot in het Byzantijnse keizerrijk toe, moeten menig overblijfsel van hun aloude godsdienst nu
hier dan daar hebben bekend gemaakt. De woeste zeerovers verschenen voor de eerste maal in het jaar 787 op de kusten van Engeland ; van 851 of beginnen zij to overwinteren, in de streken welke
zij tot dusver slechts jaarliks bezohhten en plunderden ; weldra ziet
men ze zich vestigen in Engeland . De bevolking aldaar, voor een
good deel samengesteld uit Angelen en Saksen afkomstig nit Jutland
en Noord-Duitsland, moest in het opzicht van zeden, taal en godsdienst slechts geringe verschillen aanbieden met de indringers .
Omstreeks dezelfde tijd verschijnen er Noormannen nagenoeg overal
op de kusten van het wasteland . Hoofdzakelik na de dood van
Karel de Grote rukten zij vooruit in het binnenland ; zij voeren de
stromen op, de Schelde, de Maas, de Seine tot onder de muren van
Parijs, de Garonne tot aan Toulouse . Luik, Tongeren, Keulen, Bonn,
Aken, leggen zij in de asch. In 859 vindt men ze in Spanje. In
912 beschikten zij over genoeg macht om zich in Frankrijk de provinsie
to doen afstaan welke sinds die tijd naar hen genoemd wordt.
Ten gevolge dezer tochten vormden zich talrijke Noorse nederzettingen op het wasteland . De ruwe krijgsmannen schikten zich zeer
gemakkelik naar de nieuwe toestanden : met eon merkwaardige veerkracht worden zij tot Slaven in het Oosten, tot Romanen in Frankrijk
en Italie, blijven ze Germanen in Engeland, overal de beschaving des
lands in zich opnemonde, vaak om ze onder een eigenaardige vorm
weer tot een nieuwe uitdrukking to brengen . Overtuigde heidenen op
IJsland, zijn de Noormannen elders de meest verkleefde aanhangers
van de paus : de Skald op IJsland bezong de wapenfeiten van Odin
en de liofde van Freia, terwijl de ridder in Apu1i zich begeleidde met
de luit in een provengaals liefdelied.
Doze buigzaamheid moest de Noormannen waken tot de dragers van
talrijke mythen, legenden en godsdienstige iedeeen in het algemeen,
hetzij door hen medegebracht nit het moederland, of anders overgenomen
op hun avontuurlike tochten . De Noormannen waren het, die de sage
der Nevelingen naar de Feroer overplantten, waar tot nog voor weinig
tijd een nude versie er van was lbewaard gebleven . ') Zij waren het mede,
die de Keltische sage van koning Artus, zijn gemalin Ginevra en de
') Vg1. Sijmons, Germ . Heldensage 1898' § 18 :
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helden der Ronde Tafel in Frankrijk bekend maakten . Door de bemiddeling der Noormannen kon duo de mythe van Mani evengoed
overgaan op de verschillende Westerse volken. Do Scandinaviese
immigratie mogen wij als geeindigd beschouwen omstreeks de helft der
116 eeuw. De legends van bet ,,Maaamannetje" duikt op in de litteratuur
in de 12e eeuw in Engeland, in de 13e eeuw in Italie, 66n in grondgedachte met de Scandinaviese mythe.
Doze laatste is er, ja, in torug to vinden ; in grote omtrekken altans,
doch gewijzigd door de nieuwe beschaving waarin zij tans was overgeplaatst. De heidense mythe kwam namelik op bet vaste land in
botsing met bet Christendom, en moest tengevolge daarvan of bezwijken
of zich schikken naar bet nieuwe midden . Zij weerstond, doch bleef
niet wat zij was. De wijziging welke zij tans onderging, was zelfs
diep ingrijpend . De kinderfieguren, welke de oude Noren in de maanachijf zagen, waren oorspronkelik slachtoffers ; niets altans bevat de
mythe waarom doze fieguren haat of verachting zouden hebben verdiend . In
de jongere legende integendeel is bet de dief zelf, die men in de
maan ziet. De oude Mani der Scandinaviese myths is geworden tot
het ,Maanniannetie" van de West-europeese sage : duo, tot de
boosdoener zelf. Zo luidt voortaan bet algomene thema, dat zich,
onveranderd staande houdt door de volgende eeuwen been . Mani is bet
die de verjongde vorm van bet verhaal wilde schandvlekken .
Hot „Maanmannetje" zou ongeoorloofd doormen" hebben gesprokkeld : doormen, altans volgens de oudste vormen der middeleeuwse
maansage ; eerat later wordt er ook gewag gemaakt van hout. Zulk
vergrijp kent intussen bet middeleeuwse recht niet. Op bet omhouwen van de als ,,vruchtbaar" geldeiide bomen, d . L de voedergovende eik en beuk, stond, ja, de kapitale straf ; doch hotonvruchtbare
„weiches Taub- oder Dustholz" 1) mocht elk naar believen tot zijn gebruik
weghalen. Doze vrijheid wordt uitdrukkelik in de wetten der Burgunden vermeld .
De diefstal van bet maanmannetje was derhalve voor de wet niet
strafbaar, en nit dit fait volgt dat de reden waarom hij naar de maan
werd verwezen, elders moet worden gezocht . Een dief was hij, van
huis nit. Diefstal had Mani gepleegd, zijn opvolger zou bet eveneens
doen. De grondgedachte bleef behouden, ook zonder dat daardoor
een bevredigende verklaring werd geleverd, van de straf welke volgde .
Op bet menschelik fieguur dat men in de maan zag, werd tans de
afkeuring overgebracht, welke oorspronkelik Mani, d . i. de heidense
godheid der maan, verdiende .
In doze richting willen wij even om ons been kijken, en nazien,

')

MANNHARDT,

Wald- and Feldkulte, I, p. 39, noot .
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met welke oogen de christelike maatechappij de maan ale een voorwerp
van goddelike verering beschouwde .
*
III .
Na de opvolging van dag en nacht waren de schijngestalten der
maan het meest in hot oog lopende onder de versehijnselen welke
door de natuurmens in de hemellichamen konden waargenomen
worden : overal heeft hij in daze gedaantewisselingen het work gezien
van eon bezield wezen, van een hogere geest .
Caesar (B. G. VI, 21) noemt de naam onder de Germaanse
goden : „deorum numero eos solos ducunt, quos cernunt et quorum
aperte opibus javantur, Solem et Vulcanum et Lunam, reliquos ne
fama quidem acceperunt "
,De twee hemellichamen, zegt de Edda, lopen door hat ruim,
vervolgd door twee wolven ; een van deze, Hati, zal eons de Maan
bereiken en verslinden ." 1 )
De Maan, zoals blijkt nit hot grammaticaal geslacht dat bewaard
is in het Hoogduits, stelde men zich voor ale mannelik .
Hot
sprookje in Vlaanderen en in Duitsland spreekt daarom van „Mijnheer de Mean", „der Herr Mond" . De held nit menig sprookje, op
zoek naar de geliefdo of near enig verloren talisman, pat om inlichting bij de zon en bij de mean . _) Beide bezitten de wetenschap
eigen aan hogere geesten in het algemeen .
Deze oude verering is nog niet geheel verdwenen . In Zwitserland
bleef de uitdrukking Herr Mond in gebruik, en in zekere gedeelten
van Duitsland buigt de boor nog de knie en ontbloot hat hoofd,
wanneer hij de nieuwe maan ontwaart. 3)
Heeft reeds de Hindoe de mean de „tijdberekenaar" genoemd, ook
de Edda vermeldt, dat de goden Mani geschapen hebben met „nieuwlicht" en ,vollicht" om de mensen toe to laten hat jaar to „meten",
en de etymologiese wetenschap bevestigt deze verklaring. ') Hot
') Fischart spreekt no .- van de , Wolf des Mons" en Rabelais van , la
lune des loups", om de maansverduisteringen aan to duiden : merkwaardige
voerbeelden van de levensvatbaarheid der mythologiese voorstellingen .
(GRIMIU, Deutsche Mythologie, p. 588, 8). Vgl. nog W . GOLTHER, Handbuch
der germ . Mythol. (1895) p. 524 ; E . H . MEYER, Germ . Mythol. (1891), p .
107 en 294 ; en E . MOGK, Myth. in Paula Grundriss I p. 1042 en 1051 . Vgl.
GERING, Edda-vertaling, p. 77, noot 5, Gijlfag . 12 (p. 306) en Nachtrag p . 402.
') Gnusu, Kinder- and Hausmdrchen, p . 186, 193 .
') GRIMM, D . M., p . 587 ; WUTTKE, der deutsche Volksaberglaube der
Gegenwart, $ 12 .
') MAX MULLER, Vorleaungen iib. d. Wissenschaft der Sprache, I, 5.
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gesternte der lange nachten van het Noordon moest noodzakelik een
gewichtige rol vervullen in het leven der Germanen en vooral der
Scandinaviers .
Daarom ook, gelijk menig natuurvolk I) overigens, telden zij de
tijd bij nachten : nec dierum numerum sed noctium computant, sic
condicunt, nox ducere diem videtur, zegt Tacitus (Germ. cap . 11) . De
regelmatige terugkeer van dag en nacht, twee tijdverlopen, het ene
bestemd tot arbeid, het andere tot rust, werd al vroeg in verband gebracht met de begrippen van zijn" en ,niet-zijn". Gelijk het niet,
naar een zeer vorapreid goloof, er geweest was vtibr het levels, zo
ook sproot de dag, naar de voorstelling onzer vaderen, uit de nacht.
Van het begin van de nacht rekende men dearom de tijdruimte
waarop men de benaming dag" toepaste, evenals men tengevolge
ener dergelijke voorstelling de winter beschouwde ala het uitgangsp unt van het jaar.
Dit geloof ointrent hot gewicht van de nacht verklaart de namen
der Oud-germaanse feesten : Weihnachten, Fastnacht, Walpurgisnacht ;
bij ons Va8tenavond, en het in Vlaanderen soma nog gebruikte Dertiennacht voor Driekoningen, de dag welke de heilige kerstperiode besluit .
Deze tijdruimte heette bij de Angelsaksen de Moedernachten, omdat zij
geacht werd het ganse jaar voort to brengen." En als komende
v66r een feestdag heette de Zaterdag vroeger in Duitschland ,Sonnabend", Sonnacht" in Nederland, een benaming die nog gevonden
wordt bij van Maerlant ; en 't Friese ,neon = sinjoun, sin-even(d) .
De kalender der Germanen was dan ook gegrond op de wisselingen
der maan : eon maanjaar van 13 maandon kwam overeen met 12
zonnemaanden. _) Doze maanmaand van 28 dagen verviel in twee
gelijke helften, aangewezen door nieuwe mann en door volle maan.
Naar Rochholz 3) zou de tijdruimte van 14 dagen de oorapronkelike
Germaansche week" zijn ; in elk geval heeft het woord waarmede wij
tegenwoordig de zevendaagse periods aanduiden, week, hd. Woche,
eng. Week, oorspronkelik niets to maken met het getal zeven . Hot
goties viko, oud-noors vika, oud-hoogduits wecha, schijnt het lat.
veces (- opvolging, verandering) to zijn en niets meer nit to drukken
dan de regelmatige terugkeer van eon bepaald tijdverloop, om het even
welk. Daarom ook kon Luther spreken van een week van zeven jaar ."
De zevendaagse week is van Semitiese oorsprong. Omtrent het
')

G . A . WILREN, Set teller bij nachten bij de Volken van den Indisehen

Archipel.
') Zelfs

vermoedt men, dat hot onheilspellend karakter nog algemeen
toegeschreven aan het getal 13 zou voortkomen uit de minachting welke
zich, na de invoering van hot Christendom, van lieverlede had gehecht aan
do aloude tijdsindeling. (z. COREMANS, t'anneb de l'Ancienne Belgique, p . 39).
')

Deutscher Glaube and Brauch, p . 14 . - Gxluas, D. Myth., p . 105 .
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einde der 2e eeuw van onze tijdrekening 1) drong deze indeling door tot
de Romeinen welke tot dusver gerekend hadden bij tijdruimten van
negen dagen of nundinae (= novendinae). De dagnamen, afgeleid
van die der planeten, werden, naar de mening van Grimm, 1 ) door
Galliers en Germanen overgenomen reeds in de 4e of 5e eeuw, vooral
tengevolge van bet druk verkeer met Rome . Het was niet bet Christendom welk die benamingen alhier bekend maakte . Immers, de
namen der dagen onderscheiden zich door een beslist heidense kleur,
en de Kerk vond er bezwaar in, de nieuwbekeerden - alreeds zoo
lauwe Christenen - door dergelijke algemeen in gebruik zijnde benamingen steeds to herinneren aan de heidense goden, welke zij
veeleer wilde doen vergeten . 3) Lang voor zij overgingen tot de
nieuwe godsdienst hadden de Germanen de namen der dagen leren
kennen, bijI de ontlening de oorspronkelike namen der planeten
vervangend door die hunner goden. Ook is de mogelikheid niet uitgesloten, dat de maanvererende Germanen, door de waarneming der
schijngestalten van onzen satelliet, de zevendaagee week zelf hadden
gevonden. Alleen staat vast, dat zij deze reeds zeer vroeg kenden .
Naar de loop der maan regelden dan ook onze voorouders zaken
van algemeen belang en al wat de rechtspleging betrof. „Coeunt, zegt
Tacitus (Germ. e. 11), nisi quid fortuitum et sabitum incident, certia
diebus, quum aut inchoatur tuna aut impletur, nam agendis rebus
hoc auspicacimaimum initium credunt" . Dit betekent, niet dat zij bij nacht
vergaderden, maar op de dagen waarop bet nieuwe of volle maan was .
Gerechtelike termijnen werden nog in de middeleeuwen berekend
naar de afstand tussen deze maanfazen, waarbij bet heilig karakter
van de nacht weer op de voorgrond treedt . 1) Zeer lang heeft zich
bet tellen bij nachten in Westelik Europa gehandhaafd . De Salise
wet en de verordeningen van Karel de Grote volgen dit gebruik .
De costumen van Brugge van 1620 bepalen dat de schuldenaar zijn
schuldeisers heeft to voldoen" binnen zeven nachten ." 5) Nog geen twee
eeuwen geleden sommeerden de Franse gerechtshoven de delinquenten to
verschijnen „dedans quatorze nuits" . 6) Doch, daar de veertiende nacht tevens
bet begin is van de vervaldag en, in overeenstemming met bet middeleeuwse rechtsgebruik, een deel uitmaakt van de aangegeven termijn 7),
') Gnrnrir, D. M., p . 101 .
') ibid ., p . 106.
') Gnnne, Reehtsalterthiimer, p . 221 en 821 .
') KELLNER, Heortologie, Geschichte des Kirchenjahres and der Heiligenfeste (Freib. 1901) p . 5 .
') RocHHoLZ, o . c, II, p . 15 .
') Houzz u, Introduction etc. p. 35 .
') Andere voorbeelden zijn : jaar en dag, honderd jaar en tkn dag . (z.
GRIMn Rechtsalterthumer p . 225.
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word de tijdruimte van veertien nachten plus 66n dag van lieverlede
aangeduid door de uitdrukking quinze jours", waarvan de wiskundige
onnauwkeurigheid de oorsprong verraadt . De oude term is blijven
voortbestaan in 't Engelsehe fortnight (- fourteen nights) en sennight
(= seven nights).
Niet alleen weil these zwei Momente (Voile Maan en Nieuwe Maan)
auch vom ungeubtesten Auge mit Sicherheit aus der Erscheinung des
ersten Sichelstreiches and des vollen Kreises abgelesen werden konnten",
telden onze Germaanse voorouders bij nachten ; ook op godsdienstige
gronden, wat ook Lippert') er tegen moge inhrengen . Het voorbeeld
van Ariovistus, om de krijgsverrichtiugen slechts met de nieuwe mean
to laten beginnen, bewijst bet. Immers, de nieuwe maan gold voor
een gunstig ogenblik : nam agendi8 rebus hoc auspicacissimum initium
credunt, zegt Tacitus (Germ., cap. 11) .
Om dit geloof uit to leggen, moeten wij opklimmen tot de logica
der natuurvolken . Bij nieuwe maan, schijnt bet hemellichaam als verjongd ; bet heeft nieuwe krachten verkregen . Bij volle maan, integendeel, ziet men bet afnemen, verzwakken . De mensch, in de kindshoid
zijner geestvermogens, zoekt een verband tussen dit wassen of krimpen
van bet natuurvoorwerp opgevat als een hoger wezen, en bet voorwerp voor hetwelk hij de hulp van dat hoger wezen inroept : de
wassende mean zal doen wassen, de afnemende maan zal doen afnemen .
Dit geheimzinnig verband, dat mensympathie" heeft genoemd,
neemt in bet volkegeloof, meer in 't biezonder in de volksgeneeskunde,
bij one en bij de natuurvolken beide, een zeer grote pleats in . De
nieuwe mean was, voor de middeleeuwers evenals voor de oude Grieken,
een tijdstip van geluk. Do Germanen, van oudsher, sloten geen
huweliksverbintenissen of betrokken goon nieuwe woning tenzij bij
Nieuwe Mann .')
Menige handeling wordt nog tegenwoordig door bet volksgeloof afof aangeraden, near gelang van de stand der maen . Geld b .v . moot
men tellen bij wassende maen : bet zal ook vermeerderen . - Zullen
de heron of nagels terugwassen, snijd ze slechts of bij wassende maan :
in Limburg houden de zorgzame moodors dit voorschrift angstvallig
in 't oog wanneer zij hear kinderen, meisjes vooral, hot hear knippen .
Do voile mean integendeel, welke straks zal gaan afnemen, is op
doze grond de aangewezen tijd om ziekto to verwijderen, altans in
de praktijken der volksgeneeskunde .
Geheel bet burgerlike evenals bet staatkundige leven onzer voorouders
') Religionen der Europaisehen Kulturvolker, p. 65.
') Nog in de elfde eeuw moest Burchard van Worms (gest .1025) dit verbieden : "Si . . . . aut novam lunam observasti pro domo facienda aut conjugiis soeiandis ."

(FEILBERG, Aus deutschen Bussbuchern, p . 83).
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was, zoals men ziet, doordrongen van de heidense verering der
maan . Van hare stand hingen talrijke handelingen of in het gewone
leven. De eerbiedwaardige gebruiken der oudheid, gesteund door het
aloud geloof, erfden over van geslacht op geslacht, en kwamen vaak
to staan als hinderpalen tegenover de Christelike leer . De formele
maankultus was lang niet gemakkelik nit to roeien . Sint Eligius, in de
7e eeuw, moest de bevolking van Frankrijk nog verbieden maan of
zon „Heer" to noemen : nullus dominos solem aut lunam vocet. Ondanks het herhaald verbod der Kerk ging men eveneens steeds voort
den gerechteliken eed of to leggen met een vinger opgeheven tot
de zon. 1)
Klaarblijkelik voelde zich de Kerk door deze heidense verering
gehinderd : de vaak herhaalde boeteverordeningen bewijzen het . Regelmatig vinden wij aldus vernieuwd hat verbod om bij zons- of maansverduistering to schreeuwen en gerucht to maken . Gelijk de natuurvolken nog heden, zagen onze voorouders daarin voor hat hemellichaam
eon gevaar, dat zij meenden op die wijze of to keren . Sint Eligius
verbood het, dock vruchteloos ; het Concilie to Leptines in 743 vond
op dit punt niet meer gehoor, zodat Burchard van Worms, twee
honderd jaar later, zich weer genoodzaakt zag tegen dit gebruik uit
to varen . De Kerk, niettegenstaando hare macht, had niets verkregen
op vele punten eeuwen lang . Hoe diep de maanverering haar wortels
geschoten had, last zich afmeten uit de wijde omvang der voorstellingen en gebruiken welke er mede verbonden werden, en hun
levenstaaiheid was zo groot, dat vale daaronder zich onverzwakt of
ongewijzigd, gehandhaafd hebben tot op onze tijd . _)
s
IV.

Tengevolgo der stage veroordeling vanwege de Kerk moest zich
noodzakelik van lieverlede aan de maangod verachting hechten, en
onder daze drang word het eons vereerde wezen in de volksfantazie
tot eon boosdoener, die in de maan was geplaatst geworden tot straf
van eon gepleegd misdrijf.
Omtrent de aanleiding bieden de oudste getuigenissen eon merkwaardige gelijkheid aan : tot in de tijd van Shakspeare wordt geen
andere reden dan diefstal aangegeven, in overeenstemming trouwens
met de Scandinaviese mythe .
Doze getuigenissen zijn evenwel mager en weinig in aantal . Zij
zouden niet volstaan om to bewijzen, dat in de Kerk werkelik hot
')
')

GRIMM, D. M., p. 587 .
Men zie voorel WUTTKn, der deutsche Volkeaberglaube .
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streven bestond om voor het Mannetje in de Maan afkeer in to
boezemen ; doch latere vormen der legends komen ons bij dit onderzoek
to hulp en stellen dat streven in eon klaar licht.
Toch, eon bewijs reeds mogen wij zoeken in het enkele woord waarmede Dante op de legende van de maanmens zinspeelt . Hij noemt
deze nl. Cain. In vele varianten der maanlegende draagt hot mannetje
nog heden een naam, en hoewel op dit punt geen gelijkvormigheid
heerst, spreekt zich daarin duidelik verachting uit, nooit medelijden
of enig ander gunstig gevoel . Voor Cain, de broedermoorder - eon
naam die wij nog heden terugvinden in de maanlegende to La Roche
en to Florenville in Belgie - kon eon good Christen niets dan afgrijzon over hebben. Do volksverbeelding bad Cain tot eon bone
reus gemaakt. Uit zijn geslacht waren, naar de bijbelse opvatting,
de reuzen gesproten : gigantes, quales propter iracundiani dei per filios
de filiabus Cain narrat acriptura procreator .') Mani eveneens behoorde
tot de reuzen ; de Edda, zonder zich op dit punt formeel uit to drukkon,
behandelt de mythe van de kinderdiefstal in het hoofdstuk gewijd
aan de reuzen . Zonder bezwaar mag men derhalve de heidensen
Mani beschouwen als de voorvader van de Christelike Cain .
Elders, o .a. to Godarville in 't Henegouwse, draagt hot mannetje
uit de maan de naam van Farao . Nogmaals eon bijbelse herinnering,
en alweer moot erkend worden dat de vervolger van Mozes en hot
yolk Gods bij de Christen niet hoog in aanzien kon staan.
In enkele varianten van de legende behorende tot de Waalse
provinsies, beet hot Mannetjo nit de Maan Basin.
Hoewel liggende buiten hot godsdienstig gebied, komen toch doze
varianten, welke voorzeker tot de merkwaardigste mogen gerekend
worden, op hunne beurt de hooger geuite zienswijze bevestigen .
Basin behoort tot de Chansons de geste uit de cyclus van Karel
den Grote. De hertog Basin van Genua is de held van do roman
van Jehan de Lanson, welke dagtekent uit de 13e eeuw. Onuitputbaar in hot verzinnen van listen en leugens, ingewijd in al de geheimen
der toverij en geducht tegenstander van Karel de Grote, treedt hij
in de roman op, in gezelschap van enkel boosdoeners en baanstropers
van beroep . Hij bezit o.a. het geheim om de lieden to doen inslapen
en met behulp van allerlei tovermiddelen de deuren to openen .
Zonder moeite herkent men in Basin het Waalse aequivalent van
onze Elegant, eon ander gedicht uit dezelfde cyclus, doch waarvan
slechts nog eon middelnederlandse bewerking over is, van hot begin
der 13e eeuw.
Karel, op hot bevel van eon engel, voegt zich onbekend bij eon
nachtelike rooftocht van de ridder Elegant, door de koning uit
') Grimm D . M . 600, 434 .
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bet land gewezen en daarna rover geworden. Zij dringen samen door
in de woning van een edelman (lie een aanslag beraamt op bet leven
van Karel, welke laatste aldus zija vijand leert kennen en tevens bet
bewijs krijgt van Elegast's trouw .
Basin komt nog verder voor in de gelijktijdige roman van Retinue
van Montalbaan of van de Vier Heemskinderen. In al de overleveringen
waarvan Karel de Groote bet centrum is, wordt Basin voorgesteld als
de dief bij uitnemendheid . Zijn naam moest dan ook populair zijn in
de streken waar deze middeleeuwse ridderlegenden to huis behoren .
En daarom kan bet niet verwonderen zo de naam van Basin bekend
is gebleven in de Waalse provinsies waar nog heden zo menige
herinnering voortleeft aan de middeleeuwse overleveringen omtrent
Karel de Grote, vooral aan de cyclus der Heemskinderen . Nog
heden spreekt bet yolk van de Vier Heemskinderen, om de oorsprong
to verklaren van de Roche-d-Bayard bij Dinant, gescheiden nl . van
de rotsberg door een slag met de achterhoeven van bet Ros Beiaart .
Nog heden gewaagt men van Beiaart bij tal van eigenaardige rotsvormen, waarin de volksfantazie, met haar gewone gewilligheid, bet
beeld van een hoof heeft herkend, dat er in acbterbleef na een of
ander merkwaardige sprong van bet beruchte paard .
Hot is waarschijnlijk dat deze „maistre laron" - hij bete Basin
of Elegant, of Malegij8 zoals in andere Karelromans - geen de
minste historiese grondslag bezit. Veeleer, zooals blijkt uit de
opzoekingen van Mone, heeft men hem op to vatten als de plaatsvervanger van een figuur uit de mythologie zonder dat evenwel uitgemaakt is aan welke fieguur men to denken heeft . Voor one doel kan
bet volstaan dat Basin in bet Walenland good bekend was en wel
als „meester dief."
Dat is de trek welke de Waalse volksverbeelding heeft vastge .
houden, doch in verband met de maanlegende . De populariteit van
Basin valt in de 12e en 13e eeuw, de getuigenissen omtrent de maanlegende eveneens . Basin heeft aldus gemakkelik de heidense maangodheid kunnen verdringen, welke de Kerk met diefstal bezwaarde,
om haar aldus uit bet geheugen der Christenen to wissen . Voor de
levenstaaiheid der traditie heeft bet zijn gewicht to constateren, dat de naam
van een personage uit de Karelromans, iiigevlochten in de Maanlegende,
zich na zeven eeuwen tot op heden heeft voortgeplant in bet volksgeheugen, en zijn plaats handhaaft in de kinderlike overleveringen der
Waalse provinsien.
*

V.
Lange tijd hield aldus de traditie bet begrip van de diefstal vast,
haar aan de hand gedaan door hot heidense prototype der maansage .
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In deze richting kwam de volksfantazie echter niet tot een bevredigende
verklaring voor de straf : ongeoorloofd doornen of hout sprokkelen Loch
was als vergrijp al to onbeduidend. Zo ontstond dra de behoefte om
de gepleegde overtreding to verzwaren, een streven dat zich in de
varianten duidelijk laat herkennen.
Deze varianten zijn zeer vele . Er is geen streek in Duitsland
waar de legends van het Mannetje nit de Maan niet opgetekend is
geworden.') Zij is made algemeen bekend in Nederland, Belgie en
Frankrijk . De verscheidenheid in het vergrijp dat door de sage zou
worden veroordeeld, is intussen vrij groot . Nu eens komt bij de
diefstal nog het een of ander, dan weer niet. Meestal put de voiksgeest hierbij nit de codex der Christelike moraal, doch een ander
maul is hij getrouw gebleven san de heidense zedeleer, en de herinnering daaraan laat ons dan toe een blik to slaan in het zieleleven
onzer voorouders .
Een beslist heidense kleur hebben de varianten onzer sage, waarin
de straf het gevolg is van een oneerbiedige daad gericht tegen het
hemellichaam. In Duitsland, ook in 't Walenland, wordt verhaald
van een dief, die om niet gezien to worden, de niaan met eon bos
rijshout wilde toestoppen . In Tyrol poogde er een het maanlicht met
water uit to blussen", en daarom is hij nog in de mean to zien
met de emmer . Deze emmer komt ook voor in Zweden en gnat rechtstreeks terug op het verhaal nit de Edda .
In Neder-Oostenrijk spreekt men van een jager, die de heilige
dienst verzuinide uit hartstocht voor 't edele jachtvermaak . Doch toen
hij op zekere nacht niets schoot, ricbtte hij woedend de pijl „tegen
de volle mean ."
Naar zon of mean schieten gelds in de volksage en in het volksgeloof voor de hoogste beleediging. De bekende sage van de Vrijschutter
heeft deze handeliiig tot grondslag en daarin ligt tevens een rechtstreekse uitnodiging gericht tot de Boze, welke naar luid der
traditie niet nalaat to verschijnen . In de Neder-Oostenrijkse sage
is dit schieten een belediging voor de maangodheid welke zich
') Zij is bekend nl. in de Mark (Kuhn en Woeste), in Brandenburg
(Schwartz), in Sleswig-Holstein (Miillenhoff), in Pruisen (Frischbier en
Lemke), in Tyrol (Zingerle en Schmeller), in Vorarlberg (Vonbun), in Zwitserland (Sutermeister), in Schwaben (Birlinger en Meier), in Luxemburg
(Gredt), in de Oberpalts (Schunwerth), in Mecklenburg (Niederhofler), in
Oldenburg (Strackerjan), in Posen (Knoop), in Nedersaksen (Muller en
Schauibach), in Waldeck (Curtze), in de Lausitz (Haupt) en bij de Wenden
(v . Schulenburg) . Buiten Duitsland ward zij opgetekend in Tranesylvanie
(Mnller), bij de Esthen (Harry Janssen), bij de Zuid-Slaven (Krauss) en bij
de Magyaren (v . Wlislocki).
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dan ook wreekt en dadelik den heiligschenner tot zich trekt. 1)
Eveneens als goddelik wezen, toegerust met hogere macht, verschijnt de mann in de sagen, waarin de straf hat gevolg is ener
verwensing.
Op enige plaatsen in Duitsland en in Nederland 1), maakt hat
yolk gewag van een man, die op zekere dag een bosje hooi aan een
boer ging vragen . Doch de boar gaf toornig tot antwoord : „Loop naar
• maan met je hooil" een verwensing welke ogenblikkelik in vervulling ging.
Een druivendief in Reutlingen was aldus zelf de schuld van zijn
ongeluk, want toen hij tot verantwoording werd opgeroepen, bevestigde
• luide zijn onschuld, erbij voegende : Haun ik 'a dawn, so komm ik
in Mawn."

Tot dit type van de maanlegende behoren mede de verhalen, meestal
in Duitsland bekend, waarin gesproken wordt van een meisje dat
in de maan zit to spinnen . Diefstal komt bij daze vormen niet meer
• pas. In Mecklenburg en in de Mark is het een meisje dat op
Zaterdagavond moet hebben voortgegaan met spinnen in de maneschijn - zondig werk nog heden, altans naar bet volksgeloof. 1) De
heiligschennis bleef echter niet ongestraft, en „wanneer men in de
herfst witte draden in de lucht ziet vliegen," zo denke men aan de
spinster in de maan.
In de Palts en in Brandenburg weigerde het meisje to spinnen en
ging liever dansen, tegen de wil van haar moeder in . Toen daze
laatste de overtreding ontdekte, „verwenste zij hear kind naar de maan ."
De merkwaardigste onder de varianten welke zich onder deze rubriek
laten rangschikken, is die uit de Belgiese Ardennen, en wel omdat
zij tal van heidense trekken bevat, welke de Christelike verteller
niet weinig in verlegenheid brengen . Tevens treedt daarin bet streven
om bet vergrijp to verzwaren in een scherp licht. Wij zullen ze der,halve eenigsins uitvoerig mededelen .')
Evenals in de overige varianten van hetzelfde type was de heldin
uit de maansage to Lavacherie - een dorpje in Luxemburg - verzot
op dansen. Op zekere dag - het was kermis - kreeg zij de toelating van moeder om naar 't bal to gaan, op voorwaarde evenwel dat
zij thuis was tegen twaalven . Zeker zou ze dat ; „aussi vrai que li
Baite luit en fair" : met daze woorden nam zij de maan - li Baits

') SIMROCK, Deutsche Mythologie, p . 154, 155 . - WUTTKE, der deutsche
Volksaberglaube, j 382 . - J. W. WOLF, Deutsche Mlirchen u. Sagen, no . 191,
192 ; id., Beitruge II, p. 19.
') Volkskunde, tijdsehrift voor Nederlandsche Folklore (Gent) I, p. 217.
') WUTTKE, Volksaberglaube, J 441 .
) Wallonia, revue de folklore Wallon, I, p . 167 .
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d. i. la beaute, zoals de maan zeer poeties in het Waals dialect
wordt genoemd - tot getuige van haar belofte . Doch het lichtzinnige
meisje houdt geen woord, en wanneer de moeder na middernacht op
zoek gaat, vindt ze Marietje met haar vrijer op het kerkhof, aan het
minnekozen in de maneschijn . Doch op hear moeders vermaning
aatwoordt hot spijtige meisje : Au diable soil la lunel" een verwensing welke de ongelukkige ontknoping bijbrengt .
Dadelik valt het in 't oog, hoe hier de overtreding wordt verzwaard
ongehoorzaamheid, ontheiliging van het kerkhof, een niet gehouden
plechtige belofte, en ten slotte de verwensing van de maan ; dit alles
natuurlik om de straf to kunnen rechtvaardigen .
Doch, men bemerke het wel : wat de rampzalige afloop beslist, is
niet het overtreden van het ouderlik gebod, evenmin is het het niet
nakomen van de plechtige belofte, noch de heiligschennis gepleegd op
de Christeliken dodenakker. Eerst na de maan to hebben verwenst,
wordt het meisje erin opgenomen . De Christelike moraal wordt er in
de legends wel bijgehaald, doch duidelik laat zich daarin eon interpolatie herkennen die op rekening komt van later eeuwen ; want hoewel
niet bevredigd, heeft doze moraal op de ontknoping hoegenaamd geen
invloed : de grondslag bleef beslist heidens . De spil ervan is de
belediging tot de heidense godheid, bij welke - weer een heidens
getinte trek - gezworen wordt, altans welke aangeroepen wordt om
een gegeven woord plechtig to bevestigen. Niet anders deden onze
voorouders, toen zij, zoals wij reeds zagen, de eed aflegden met een
vinger opgebeven tot de zon .
Dan, er is nog een andere vraag welke zich bij het lezen van de
Ardense sage opdringt. Wat komt het kerkhof daarin to pas?
Oppervlakkig beschouwd, most doze trek de meat aangeven voor de
verdorvenheid van het meisje, voor hear goddeloosheid, hear wraakroepend gebrek nan eerbied voor een plek, heilig in de ogen der
Christenen. Doch weer valt het op, dat deze trek in de oeconomie
van het verhaal geen reden heeft tot bestaan. De verlegenheid van
de moderns verteller tekent zich duidelik af : hij bevindt zich voor
een oud element, waarvan de betekenis hem ontgaan is, en die hem
blijkbaar hindert. Daarom mgende hij to moeten bijvoegen : het hek
van het kerkhof was opengehleven" . Klaarblijkelik een opmerking
van de verteller nit onze tijd, die daarbij vergeet dat de legends
veel ouder is dan de reglementatie op het omheinen der kerkhoven,
welke slechts van zeer jonge datum is ; aldus b .v. in Frankrijk, waar
de eerste wet op dit punt slechts van 1804 dagtekent .
Om de echte tekst onzer legende to herstellen, most men zich
terugdenken in de middeleeuwen, toen het kerkhof, ingericht in de
steden zowel als op de dorpen omheen het kerkgebouw, door niets
was afgesloten, en tot doorgang diende voor iedereen : men maakte or
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gekheid, men zong er, men dreef er kleinhandel, het was een vergaderplaats voor allerlei vuilnis ." Guillaume le Breton, een kroniekschrijver
nit de 12e eeuw, verhaalt dat er op de kerkhoven heel wat gebeurde
dat streed tegen de goede zeden : a meretricabatur in illo" . 1 ) Een
concilie in Spanje verbood zelfs aan de vrouwen er de nacht door to
brengen. ')
Dat kerkhof, dat er zo vreemd word& bijgehaald in een gekerstende,
doch in de grond nog zeer heidense sage, kan niet anders zijn dan
de pleats wear in vroeger tijd de heidense feesten werden gehouden .
In de aangehaalde lezing wordt het bal met het kerkhof doorheen gehaspeld : een verwarring welke ongetwijfeld op rekening komt van de
moderns verteller, en, op de keper beschouwd, een herinnering verbergt aan een tijd, toen nog op de kerkhoven werd gedanst.
Het dansen op de kerkhoven gesehiedde met godsdienstige doeleinden .
Al de oude volken dansten om eer to bewijzen aan de godheid ; de
Hindoes voor de opgaande zon, de oude Egyptenaren voor Osiris, de
Persen voor Mithra . Bij de Romeinen bestond zelfs een speciale klasse
van priestera, Salii genoemd, welke aan de godsdienstige feesten luister
moesten bijzetten . ')
Onmachtig om dit heidens gebruik dat zij veroordeelde, nit to
roeien, nam de Kerk de dans over in het Christelik rituaal . Het
koor in onze kerken is oorspronkelik niets dan een verhevener gedeelte,
wear de priester zijn heilige passen uitvoerde .')
De menigte nam niet alleen deel aan zulke heilige dansen ; zij danste
nog daarenboven op de graven. Theodosius herinnert Ran de dansen
welke de eerste Christenen to Antiochie uitvoerden op de graven der
Heilige Martelaars . In later tijd beijverde zich de Kerk om deze
overblijfselen van het heidendom to vernietigen : zij verbood streng de
carmina diabolica en de aaltationes op de graven . Dit verbod, gedaan
voor de eerste maal door Bonifacius, den apostel der Duitsers op het concilie
to Leptines in 743, daarna in de 9e eeuw door Leo IV, werd nog
herhaald in 1024 door Burchard van Worms . a)
De dans behoorde tot de heidense kultus en hij handhaafde
zich met dit godsdienstig karakter o.a. to Keulen tot in 1617 . 6) Ook
op zekere dagen, volksfeesten van oude datum, danste melt op de
graven ; in 't biezonder op zomer- en wintersolstitium, Sint Jan en
Kerstfeest.

•
•
•
•
•

FRANKLIN - La Vie prinee d' Autrefois . L'Hygi?ne (p. 77) .
LAROUSSE, Encyelopedie du XIXe Sickle, i . v . Cimetiere.
BOHME, Geschiclae des Tanzes in Deutschland I, p . 9 en v1g .

id., ibid. p. 15 .
FEILBERG, Aus deutschen Bussbiichern, p . 89.
BoHME, o. C. I, p. 17 .
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Het felt, wat Kerstmis betreft, wordt in de middeleeuwse geschriften
vermeld, o .a. door een kroniek van Einsiedeln nit de 13e eeuw . In de
lie eeuw gebeurde het in het bisdom Halberstadt, dat zekere boer
Otbert genaamd, met een gezelachap van 15 mannen en 3 vrouwen
in de Kersnacht bij de kerk begon to dausen. Doch de priester
vervloekte ze, met dit gevolg dat zij bleven dansen tot Herbert, de
aartsbischop van Keulen, ze van de vloek verloste . 1 ) In 1630
wisten de oude Noord-Friezen nog to vertellen dat de huwbare meisjes
to Westerlandfi3hr voor de kerkdeur in de kersperiode het nieuwjaar
indansten . 2) Omtrent de ware betekenis van hot heidense Kerefeest
is men tans vrij good ingelicht. Vroeger, ook voor Grimm, gold het
ale hot feest van de herboren zon ; de jongete opzoekingen op hot gebied der Germaanse mythologie hebben echter zo good ale zeker
gemaakt, dat wij hot Kersfeest mogen beschouwen als het grote Germaanse dodenfeest.
Verder is het niet onwaarschijnlik, doch met beslistheid durf ik mij
daaromtrent niet uitspreken, dat er verband bestaat tussen het dansen
op de graven en de maankultus. Tylor, in zijn bekend work, 3)
vermeldt zekere theorie van de Kerk, volgens welke de mean in de
middeleeuwen gehouden ward voor „de zetel der Hel" . Of nu doze
zienswijze algemeen verspreid was, last zich niet uitmaken, daar Tylor
niet eons zijn bewijsplaatsen aangeeft. Mischien ook berustte doze
theorie op Oud-grieks geloof. Hekate was bij de Grieken terzelfdertijd
godin der spoken en godin der maan . Plutarchus, in zijn Verhandeling
over de maanvlekken - welke weliswaar moor ideeen van de wijsgeren
weerspiegelt dan volksgeloof - zegt dat een der maanvlekken word
genoemd : do Afgrond van Hekate, en dat aldaar de zielen der afgestorvenen gepijnigd werden . In bedoelde theorie laat zich intussen
duidelik een kerkelike reactie herkennen tegen de Germaanse maanverering. Een overblijfsel van doze localisering der hel in de maan
leeft nog voort in onze gemeenzame verwensching : loop naar de maanl
ook bij de Walen bekend onder dezelfde vorm : cour el leunel waarin
de mean gelijk staat met de hel en dan ook voorkomt ale aequivalent
van daze in talrijke lezingen onzer legende .
Tegen de heidense dansen op de kerkhoven ter eere van de mean,
trad de Kerk op. Zij stelde zich niet tevreden, met ze to verbieden ;
zij sloeg de naieve geesten met schrik door middel van wonderbare
geschiedenissen, zoals het voorval met de dansers van Halberstadt ;
zij wijzigde bestaande legenden, of verzon nieuwe . Ook de maanmythe

') BiHME, Op. Cit., p. 20.
') WESTENDO$P, Nooraehe Mythologie, p. 269.
') Anfiinge der Cultur, II, 70 .
T. & L. XI.
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ward aangewend met hetzelfde doel, nl. om de Christelike leer bij de
ietwat stugge heidenen to doen doordringen .
*
*
VI.
In Nederland is de variante met de spinster, zoveel wij weten, niet
bekend. Mischien er mede verwant is het vrouwelik fieguur, dat
Breero ergens vermeldt onder de naam van Angeniet .
Gewoonlik spreekt de Nederlandse traditie van eon dief ; maar,
alweer omdat dit de straf niet genoegzaam rechtvaardigde, werd de
maanmens, steeds onder kerkelike invloed, tevens ontheiliging van
een christelike feeetdag aangewreven . Een enkele keer, zoals in
Gelderland, laat man diefstal gebeuren in de Kersnacht, een tijdbepaling welke in de Duitse lezingen, vooral van Noord-Duitsland,
veel vaker voorkomt, en dan wordt de maanmens ook tot een kooldief.
Aldus in Holstein, in Havelland, in Oost- en West-Pruisen en zelfs
in Tyrol. Het verband? Groenkool is n .l . nog beden in een groot
gedeelte van Duitschland ') de traditionele feestspijs in de Kerstijd .
De arme drommel uit de Havellandse maansage, immers, wilde ook
eens kool eten op Kersavond „weils doch einmal Sitte ist, and das
ganze Jahr fiber Gliick bringL"') Onder de invloed van dit volksgeloof is ongetwijfeld de maanmens uit de Groningse sage tot een
„ groenteverkoper" geworden . 3)
Meer dan Kersnacht wordt in de maansage de zondag genoemd.
Deze vorm is wel, in de protestantse gewesten, de meest verspreide,
doch betrekkelik jong.
Bij Shakespeare komt hij nog niet voor . Evenmin bij Fischart, de
duitschen navolger van Rahelais (1575). Eerst in de 17e eeuw, in
1688-9, trad de zondagontheiliger op in de Wereldbeschrijving" van
Praetorius : „de bijgelovige lieden, zegt hij, beweren dat de maanvlekken de man zijn die hout gesprokkeld heeft op den Sabbathdag en
die daarom gestenigd is geworden ."
Onder deze verjongde vorm zien wij due de maansage, in eeuwen
dicht bij ons, aangewend door de Kerk om bij de bevolkingen de
eerbied voor de zondag to doen doordringen .
Van de vroegste tijden of had de Kerk geijverd voor de zondagrust.
In een decreet van 321 vooroorlooft Constantinus slechts de grondarbeid. Doch zelfa deze laatste werd verboden in 538 door bet 3e Concilie
to Orleans. Weldra echter bleef bet niet bij een bloot bevel : bet
`)

WUTTKE, 0. C. 1 75.
KUHN, Markische Sagen

and Mdhrchen, p. 140.
') Volkskunde, tijd8chrift voor Nederl. Folklore, I, 217 .
`)
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2e concilie to Narbonne (589) beval dat „alle vrij of onvrij man zich
zou hebben to onthouden van elke arbeid op zondag, op straffe van
een boete van tien gouden 8olidi voor de vrije, van honderd zweepslagen voor de onvrije."
De burgerlijke wet bleef niet in gebreke om dit voorbeeld to volgen .
Terwijl Childebert I in 554 zich nog tevreden stelt met een platonies
verbod, met betrekking tot handel en arbeid in 't algemeen op zondag,
vinden wij reeds een verscherping ervan onder Dagobert I. In 630
vaardigde doze een verordening uit over de zondagrust, waarbij een
eerste en ook een tweede overtreding bedreigd wordt met een eenvoudige berisping ; doch de derde maal zal de delinquent worden gestraft
met vijftig zweepslagen op de rug ; eon vierde maal zal hij een derde
gedeelte van zijn vermogen verbeuren . Wordt bet vergrijp herhaald,
„dat de schuldige al de dagon zijn levens in dienstbaarheid doorbrenge,
aangezien hij de Heer niet vrijwillig heeft willen dienen een enkele
dag in de week ." Wat de onvrije betreft, hij zal op ataanden voet
gegeseld worden ; doet hij bet weer, hij zal de rechterhand verliezen .
Doze reglementen werden gehandhaafd tot in de 12e eeuw ; daarna
verflauwde enigszins de ijver . Onder Philippe Auguste was bet weer
geoorloofd op zondag graan en andere levensmiddelen van de eerste
noodzakelikheid to verkopen ; ook werden markten en foren toegolaten en enkele ambachten mochten zelfs op zondag de arbeid voortzetten .
In de 16e eeuw kreeg de burgerlike overheid een nieuwe aanval
van gestrengheid. Openbare dansfeesten op zondag werden verboden
door Frans I in 1520 ; Karel IX in 1560 breidde doze verordeningen
uit tot de markten . In 1572 beval bet Parlement aan de voerlieden
het werk op zondag to staken en in 1579 nam Hendrik III maatregelen tegen de potsenmakers en goochelaars, alsmede tegen alle
houders van kaatsbanen, schermzalen en kroegen in bet algemeen .
Doze keer hield men vol . In de 17e eeuw, nl . in 1638 en 1641,
stelde hot Parlement op elke overtreding van de wet op de zondagrust
een boete van 100 livres en zelfs gevangenschap . Van 1641 tot 1739
werden doze verordeningen zesmaal vernieuwd . Aldus ging bet op
dit punt toe in Frankrijk . 1) Naar dit beknopt overzicht mogon wij
vertrouwcn, dat do overheid ook elders handelend optrad tegen de
ontheiliging van de zondag .
De Kerk van hare zijde werkte mee in doze richting wat zij kon .
Getrouw aan bet stelsel dat wij hoger reeds hebben gezien, haalde zij
in vrome verhalen er de Hemel rechtstreeks bij om de achuldigen to
straffen.
Tal van geschiedenissen vermelden straffen, gezondcn door God
') Voor meer zie
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aan personen die de zondag door enige arbeid ontheiligd hadden.
S. Germain, bieschop van Parijs, genas aldus to Essone een man, goheeten Gildomer, van een ziekte welke hij zich door zondagawerk op
den hale had gehaald . In Gregoire de Tours lezen wij van een knecht
die op dezelfde wijze gestraft werd om op zondag een haag to hebben
hersteld ; een anderen man ging hat evenzoo, omdat hij op een zondag
in den oogsttijd de ossen voor den ploeg had gespannen ." 1 )
De strijd, welke de Kerk, gerugsteund door de burgerlike overheid,
voerde vObr den zondag met behulp van verordeningen en wonderverhalen, - en onder deze ook de oude maanmythe - moest noodzakelik
een steen to meer wegnemen nit hat gebouw dat de Germaanse
oudheid had opgericht aan de maankultua .
Tengevolge ongetwijfeld van deze kerkelike reactie geraakte de
maandag in discrediet en nog heden wordt hij den ook algemeen door
hat yolk als een ongelukadag beschouwd . Tal van handelingen zijn
er, waarvan men zich, near het volksgeloof, op maandag behoort to
onthouden : op maandag moat men Been reis ondernemen, de was
niet doen, geen huwelik aangaan ; men mag niets lenen, want „men
geeft het geluk van de week weg ;" de kinderen geboren op maandag
lopen meer gevaar dan andere om plotseling to sterven ; de meid welke
op Maandag in een nieuwen dienst treedt, breekt alles" . De boar in
Friesland zal nooit zijn vee in de weide jagen op een Maandag, hij
doet dit op een zaterdag. En dergelijke zijn er nog veel meer.
Uit de lezing van de maanlegende opgetekend door Praetorius, zien
wij dat de eerbiediging van de zondag in de 17e eeuw gent ward
op de oude heidense sage . Dit valt samen met de tijd waarin de
burgerlike overheid de zaak ernstig aanvatte . In de maansage met
de zondagschennis tot grondslag, zeer verspreid in de hervormde ge .
westen, vinden wij het bewijs hoe dear evenzeer geijverd ward voor
het vieren van de zondag . Wanneer men nu denkt aan de grote
pleats ingenomen door de Bijbel in de beschaving dezer landen, is
men geneigd de bron dozer lezing met Grimm rechtstreeks to zoeken
in de pleats nit de Bijbel (IV Mos . 15) waar gewag wordt gemaakt
van een man die op zondag hout sprokkelde en dearom gestenigd werd.
Doze wijziging valt dicht bij ons . De kerkelike leer omtrent de
zondag besluit de eerie der invloeden welke zich deden gelden op de
maansage uit de Edda . De evolutie der heidense myths - zover
de litterariese oorkonden ons toelaten ze to volgen - begon in de
12e eeuw : indien de Kerk, reeds toen streng op het stuk der zondagviering', niet dadelik de myths van Mani benuttigde om de heiligheid
van de zondag in to prenten, komt dit wellicht hieruit voort, dat
het verhaal omtrent Mani nog niet in het Westen gekend, of altans
')

DIGBY-KOBLER, Katholiselees Leben im Hittelalter, II, 117 .
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nog niet verre verepreid was. Dit feit schijnt onze conclusie to bevestigen, dat deze mythe in 't Weaten meegebracht wend door de
Noormannen en dat de Germanen een dergelijk verhaal oorspronkelik
niet bezaten. Wanneer de maanlegende in de litteratuur hat eerst opduikt, heeft hare omvorming reeds een aanvang genomen : bet zedelik
iedee is er bijgekomen . In de 12e en 13e eeuwen staat ze geheel onder
Christeliken invloed, en Mani wordt herdoopt tot Cain of Farao . Om
dezelfde tijd zien wij haar de inwerking ondergaan - dock alleen
in 't Walenland - van aldaar populaire ridderlegenden : de maanmens
ontleent aan een der erin optredende personages zijn naam Basin .
Elders scheen de legende aan de Kerk geschikt als voertuig om haar
voorschriften omtrent het dansen op de graven to doen doordringen ;
en eerst later, in de 17e eeuw, toen men, onder do drang van de
kerkelike scheuring de oude decreten weer to voorschijn haalde, ziet
men hot mannetje uit de maan worden tot een zondagschenner .
*
*
De maanlegende, in de onderscheidene fazen barer evolutie, brengt
ons midden in het gore werk van versmelting dat plaats had tussen
heidendom en christendom . Hare geschiedenis illustreert op welsprekende wijze de brief van Paus Gregorius de Grote aan de Heilige
Augustinus in 601 - een kostbaar document voor de historie der
europese beschaving - waarin bondig doch klaar de grondbeginselen
worden uiteengezet van de theorie van nemen en geven, door de eerste
kerkleeraars in praktijk gebracht : „de heidense tempels moeten niet
vernield, doch omgevormd worden in Christelike ; de heidenen behoort
men hun gewone feestmalen to laten volbrengen, doch deze aan to
wenden tot het vieren van kerk- en martelaarsfeesten. "
De Kerk begreep maar al to goad dat hat niet doenlik was gebruiken en feesten gegrond op godsdienstige denkbeelden, waarvan
hat ganse volkaleven doortrokken was, nit to roeien . Daarom was
dan ook hat dopen van de nieuwbekeerden meestal een louter niterlike handeling, en de eerste Christenen hadden van Christenen zeker
niet veel meer dan de naam . Elk geslacht maakte weliswaar in deze
richting vorderingen, doch alien behielden hun deel heidendom, zelfs
de priesters die in de middeleeuwen binnen de Kerk hat Gekkenfeest
en bet Ezelafeest vierden, beide heidens in vorm en geest, een ruwe
parodie van de heilige kerkgebruiken .
Het yolk behield, opgesloten in zijn hart, liefde tot zijn eerbiedwaardige oude denkbeelden en de Kerk, van den aanvang af, zag in met
wijs beleid welke weg zij uitmoest . Zij voelde haar onmacht tegenover hat alles-beheersende heidendom en toch zou zij hare leer wringen
in de harde Germaanse koppen : zij nam derhalve vale onder de
heidense gestalten voor haar rekening, hun een andere naam gevende,
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of, liever, een ander opschriftje. Aldus konden ook enige heidense
fieguren vervallen, welke werden herschapen tot kwaaddoende geesten,
daemonen, ingeperkt voortaan binnen de Christelike hel ; de Christelike
duivel erfde op die wijze talrijke attributen van heidense godheden .
Zonder zulke concession, zou hot Christendom nooit door de Barbaren
aanvaard zijn geworden . Daarom ook, inziende dat zij met toegevendheid alles to winnen, met to grote strengheid alles to verliezen had,
trad de Kerk, wanneer zij dacht to moeten veroordeelen, op met zachtheid : zonder gramschap, met eon vaak platonies verbod, nu en dan
op de oude raadgevingen terugkomende . Zij wachtte zich wel hot
voorbeeld to volgen van Hertog Boleslav van Polen, welke aan hen
die den Vasten niet hielden, doodeenvoudig de tanden nit de mond
liet slaan . 1) Do Kerk dacht veeleer aan het geval met Radbod van
Friesland, die vernemende terwijl hij in de doopvont stond, dat zijn
voorouders op dat oogenblik brandden in de hel, verklaarde dat hij
vorkoos later met hen verenigd to zijn en heiden zou sterven ale zij .
Vernietigd word het heidendom door hot Christendom niet . Gedeeltelik ping het over in de leer van de Kerk, gedeeltelik bleef hot
voortbestaan als volksbijgeloof. Ook dit laatste heeft meestal con
Christelike tint] aangenomen ; doch hot is slechts eon vernisje, eon dun
laagje : krab even aan de opporvlakte on men vindt dadelik hot oude
heidendom terug .
AUG . GITT.AE.
') FEILBERG, aus deutschen Bussbkchern p. 22.

DOOR EEN RINGETJE HALEN.

Op dit onlangs door Dr. Stoett behandelde spreekwoord wil ik nog
even de aandacht vestigen, om mee to deelen, dat reeds de Grieken
dit spreekwoord bezigden. In den Plutus van Artistofanes verdedigt
iemand eon jongen man, die eon oud wijf, waarmee daze vroeger geleefd had, verlaten heeft, door haar to verwijten, dat zij geheel wegteert van vuilheid . Dan voegt de oude vrouw hem toe : ,,Och, ochl ge
zoudt me wel door een ringetje kunnen halen". 1 Jawel," zegt de ander,
mite door den ring van een zeef." (vss. 1036/7).
In hetzelfde blijspel beantwoordt de uitdrukking „zich als een mossel
aan lets hechten" aan het Nederlandsche p als een klit of klis aanhangen" (vs. 1096).
Vergelijkende paroemiologie zal mettertijd van niet minder belangrijkheid blijken to zijn voor de kennis van landen en volken dan elk
ander deel der taalstudie.
Leeawarden

A. HALBERSTADT.

'T WOORD „F1ETS".

Velocipede is de algemene naam van dit nu overal voorkomend vervoermiddel. In verschillende landen en streken is 't echter bekend
onder ook nog andere names . In Frankrijk heet deze nieuwerwetse kar
velo, becane, bicyclette, de driewieler tri. De Italianen zeggen velocifero,
de Spanjaarden bicicletta, de Duitsers rad of fahrrad, de Engelsen
cycle, bike of machine, de Amerikanen wheel, de Japanezen tejun, de
Chinezen feitajai.')
Bij ons heeft De Vries 't woord „rijwiel" pogen ingang to doen
krijgen. Zoals 't in den regel met dergelijke ,maakwoorden" gaat,
dat niet alleen kunst-termen zijn en kunnen blijven, heeft dit weinig
sukses gehad. Men spreekt mischien alleen van „rijwielhandel" en
„-handelaar", van ,,doen of handelen in rijwielen", van „rijwiel-hersteller" ; per rijwiel ergens heengaan" hoort men zelfs veel minder, en
klinkt min of meer aanstellerig bij „op de velo'", of „fiets".
,,Kar" is „de" term onder fietsers, met zijn kombinasies als : een
bests kar, eon good, eon vlug karretje. En de samenstellingen : 't is
een „rotkar" .
„Machine" komt bier en daar voor, - mischien „getuigt dit van
familiariteit met Engelsche prijskoeranten en wielerbladen" 2) - evenals
„velo" ; maar kan niet algemenn nederlands heten .
Drie-wieler, en ook twee-wieler daarentegen wordt vaak gezegd .
Hot algemene woord is echter fiet8. 1)
Merkwaardig is dit woord, vooral voor de Taalwetenschap 1
Wat is de etymologie?
Volgens sommigen moot hot woord fiefs ontstaan zijn nit velocipede.
't Zou een ,prozaiese samentrekking van velocipede, alias . . . . vielesepee"
wezen. Eerst werd die vielesepee „verkort tot 'viels ." Afgrijsclik woord,
') De Kampioen . ') Kampioen 1901, b1z . 216b . - Wie zegt or wielerblad?
3) Ik dank verachillende vrienden in alle delen van 't land voor hun
inlichtingen .
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waarvan bovendien geen behoorlik werkwoord to fabrieken was . (!)
Vielsen? Foei! - Viels werd dus viets, omdat dit een beter werkwoord
gaf. Maar ook 'viets' kon niet lang genade vinden in de mond en
voor het oog der spraakmakende menigte. (!) Een zachte v aan 't begin
van een woord dat snelheid en kracht in zich behoorde to verenigen men voelde het dat ging niet. (?!) Bovendien is viets, als 't gedrukt is,
'n afschuwelik woord om to zien . Een woord om een hekel aan to
hebben . Van de v maakte men dua een f."')
Heeft doze manier niet veel weg van de aardigheid van vroeger :
Weet u wel hoe Nebukadnezar tot Jacob wordt? Dat gaat zo in zijn
work : er komt tweemaal no in voor, en een dubbele ontkenning is jaen do overige vokalen worden samengetrokken tot -kob 1
Doze methode doet denken aan dat oude etymologiseren, door Voltaire
bescbreven : „1'etymologie c'est 1'art oil lea voyelles ne sont rien et lea
consonnes fort peu de chose" ; aan een gavel als vroeger aangenomen
werd : van 't griekse dA6 r~f was one 'vos' ontstaan ; -'r4 (peks), werd
'paks', 'poks', en dit 'fochs', 'vos' ; en de rest viel weg!
Alleen zogenaamde volksetymologie kan naar analogie in-eons stork
de woorden wijzigen . _) Wanneer men bij 't geheel of bij een of moor
van de delen van een woord aan andere begrippen en klankgroepen
denkt en 't vreemde of eigen woord daarnaar verandert, wanneer dus
door het bijgedachte bij de woorden een en ander zich wijzigt . Blijkbaar
is dit in Limburg 't geval waar velen onder het yolk spreken van
venlo's-pgrdje, verklankt nit velocipede .
Maar bij 'fiets' kan dit niet gebeurd wezen . Indien toch fiets een
, samentrekking(!)" was van „vielesepee", „velocipede", dan moesten de
klanken die in 't verkbrte woord voorkomen, ook zitten in 't andere
langere woord, of zich foneties daaruit kunnen ontwikkelen . Maar hoe
is dit bij fiets voor fiels, voor vials? nit vielesepee ; of volgens enkelen
uit velocipede . Maar vanwaar, in dit laatste geval do a nit de i(e)?
Hoe komt de 8 (c) van -eipede achter de 4c)? Als 't nog 'viep' of
'viept' was ! - En in ieder gavel, vanwaar is de t voor s ? Hoe komt
die, aangenomen dat hot de d wel kon wezen uit -pede (men zei echter
vielesepee, zonder d), dan vSbr de s? En bovendien : vielesepee heeft
hot accent op de ee, hoe kan dit woord dan tot fiets worden? 't Geaccentueerde deal van een woord valt toch nooit weg?1 3) ') Aldus in de Kampioen, 1901, blz . 96a . - Anderen leiden 't of van
'vitesse'I! Wat Taalwetenschappelik niet veel juister is . Let op 't accent!
't Kan evenmin als 'trim' van outraml ') Zie verschillende in 't Fries, als „mankebonen", „konkulderin8je",
„goed-grifTemeard", ,,aderdoks", in de (lids 1896, I, 87 .
Zie ook P. H . Mulder, Taal en Letteren, VIII, 381-386 .
') Histories staat hot gebruik van „viels" niet vast . En zo al, dan stoat
hot naast het oudere (zie hierna, blz. 409) 'fiets'.
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Natuurlik, indien onomstotelik de overgang van daze klanken vaststond, dan moest gezocht naar de fonetiese oorzaak er van . Maar daar
daze fonetiese overgangen niet bekend zijn, en daze overgang maar
verondersteld en beweerd wordt door onkundigen in de fonetiek
en wel „pour besoin de la cause", en - inderdaad 't woord fiets anders
to verklaren is, zelfs histories - dit is afd6ende! - zo laten we de
vielesepee-viels-fiets-hypothese verder rusten .
Er zijn er toch die zeggen : 't woord 'fiets' is uit 'viets' ontstaan, maar
dit is do naam van iemand in Wageningen . Daze, E . C. Vista, woonde
in de Hoogstraat 229, aldaar, ongeveer 20 jaar geleden, dus in '81,
als bondsrijwielhersteller. 1 )
Al zou eigenaardig wezen dat eon bondsrijwielhersteller zijn naam gaf
aan 't voorwerp, mogelik is 't . Meermalen beet het voorwerp naar zijn
maker. We kennen de 'flikjes' naar Flik, eon 'kiekje' naar de fotograaf
Kiek in Leiden, en zovele mee . . _)
Alleen - de eerste hoorders en zeggers van 'fiats' zijn hiertegen
opgekomen . Niet in Wageningen word het eerst het woord gehoord
en verbreid, maar in Apeldoorn. Daar was 't omstreeks '70 al gebruikelik.
Een van de externes op hat Instituut van Kinsbergen gebruikte hat 3) :
was het eon uitvinding of A een ingeving" Y') In '73 ging bet woord
met hat verplaatsen van bet Instituut mee naar Brummen, waar vandaan hat „voortwoekerde". ') Oudleerlingen die de Landbouwschool
bezochten, brachten het in Wageningen ; waar het in '75 algemeen door
de velocipede-rijdende jongens gebruikt word . b) In '79 was 't woord
nog niet in Deventer doorgedrongen ; daar zei men meest v6lo . a) In
In een diacussie in de zomer van 1895 (let op het jaartalI) hield eon van
de partijen vol dat 'viols' juist(!) was, en wel(I) omdat hat van vielesepee
kwam ." A . Hendricbs, Kampioen, 1901, blz. 95a. Dus niet omdat hij 't zei
of gehoord had.
't Woord 'stiepen', stereotiepen, kan bier niet bij aangehaald . (Bij 't niet
bestaande 'viep(t)' uit 'velocipede' zon 't gaan .) Dit is naar analogie van
'tiepen', ' t hollandse verbum van 'typ (-ograferen) gevormd, (vgl . bike : bicycle).
Tiepen, daarnaast : 8tiepen, als typograferen naast *atypograferen . Zo maakte
men naast 'execute' in Amerika : eleetro-cute .
Maar van dergelijke analogie is bij fiefs-fiels-fielesepee geen sprake .
') Zie 't Handboekje van de Bond . - E . C. Suermondt Mz ., Kampioen,
1901, blz. 264 .
') T . & L. IV, 270. - Zie Logeman, Revue de l' Instr . Publ . Aankondiging van Vercoullie's Etym . Wdbk. - Nauta, T . & L. X, 59-73 ; 97-112.
') Von Pritzelwitz van der Horst, Kampioen, 1901, blz . 233a.
') F. H . Koenen, Kampioen, b1z. 216.
`) Bondslid No . 15874, Kampioen, 232b.
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'80 waren velen van dozen 't er al over eons dat de overeenstemming
van de fiefs met de naam van de rijwielhersteller Vieta alleen aan
toeval kon worden toegeschreven . I) In '81 begon het zich in Amsterdam
to verspreiden 2). : velen van het Instituut gingen naar Amsterdam . Omstreeks '82 hoorde ik 't zelf in Utrecht en omstreken .
't Woord luidde van 't begin of fcete, „n'en d6plaise aan de Wageningse wagenmaker, van wie ik de naam nog nooit hoorde noemen, "
aldus de bevoegdste berichtgever. 1)
Jonge lui waken vooral nieuwe woorden . Ik herinner aan noppie
(eon klein mollig kind), aan biebie (schip), en diggeda (wagon).')
't Blijkt hier opnieuw. En nu mogen de eerste sprekers en hoorders
niet op nieuwerwetse fietsen gedoeld hebben, waarbij „dit woord zo
good bescbrijft de gewaarwording bij het bijna geruisloos voorbijsuizen" ;
zeker was fiats niet overal hat woord geworden, bij hoog en laag, maar
vooral „bij het yolk, voor wie die korte woord was eon „Godsend", 5)
indien hot niet gesuggereerd had hen van wie 't taalgevoel 't minst
bedorven is . `)
Daarom ook uitte zich die dame-bondslid 7) aldus :
,, „Fiets", dat is een woord, niet gefabriceerd, maar geworden, ontstaan
als een pure uiting van wat bij het zien van dat ding in de ziel omging. Ik heb me altijd verheugd, dat ik 't ontstaan van dat woord
meegemaakt heb ; ik vond 't zo aardig, daarin nog dat pure uiten
terug to vinden, dat zo zeldzaam is, nu de woorden al zolang bestaan
en de een ze van de ander leert, zonder zelfvoelen .
, Verheug u daarover en woes trots op dat woord, want geen
andere taal kan het zo schilderachtig uitdrukken als de onze. Ja, ik
durf zeggen, het woord „fiets" is in zijn soort al even mooi als Gorter's „Mei" 1"
B . H.

') 0 . a. Suermondt, Kampioen, 216b .
') F . H. Koenen, Kampioen, 215.
') B . J . von Pritzelwitz van der Horst ; o . d . a. p1 . ') Taal en Letteren X, 6.
Zie ook Gids 1896, I, b1z. 67 ; en b1z . 77/8 : de reden van 't snelle taalverloop bij sommige Afrikaanse stammen .
`) F. H. Koenen, Kampioen, blz. 216b.
') Vgl. ook al Taal en Letteren II, 351 .
') No . 1328, Kampioen, zie b1z . 73/4.

SCHETSEN UIT ONS MOEDERTAAL-ONDERWIJS .

Aan de bijna 80 jarige Lod . Mulder.
II.
Het lezen van iets uit den tijd toen ik nog eon lief vers maakte"
(Anal. V, 23) heeft veel dingen voor. Het moot niet alleen dienen als
tegenstelling, om slechte poezie tegenover echte to plaatsen, maar ook
om daarbij noch eons weer de gelegenheid to geven tot het lezen van
gewoon proza, tot het maken van opmerkingen over toon en accent,
terwijlhet bovendien 'en aardig stuk is, boeiend, pittig, opscherpend en
vooral in 't Bind, als het twee-uur-lange vers aan het dessert wordt
voorgedragen, meeslepend . 'En luide lath klinkt er menigmaal om
door do klas.
Het kan hier niet de bedoeling zijn, om ails opmerkingen naar
aanleiding van dit stuk weer to geven, maar de hoofdzaak moat zijn
de wording van het lieve vers". Al dadelik op de tweede bladzijde
worden de regels :
Een tiental jaren vlood daarhenen
Sinds gij uw bakkerij van steenen
Van tigcheltjes et caetera
Verkocht aan Venkel met 'en k,
en persiflage genoemd en de leraar stelt de vraag, waarom? Onmiddellik
voelen eon of meer het, dat hot juist in de tegenstelling ligt van de
laatate regel met de eerste .
Lets verder heeft de inspiratie van de kleppermans-nieuwjaarsprent
tengevolge dat hot vers aldus wordt :
Een tiental jaren vlood daarhenen
En zonken in der eeuwen schoot,
't Was beurtlings lagchen, beurtlings weenen,
Wat ons dit aardsche traandal bood .
Eon nieuwe tijdkring, pasgeboren,
Vangt weder voor ons alien aan . . . .
Zou 'k dan de stem des harten smoren,
Die tonen uit mijn her wil slaan?
Hierbij zou al heel veel to berde kunnen gebracht worden in 'en
hogere Was, als ze wat langer aan kritiek uitoefenen gedaan hebben .
Hier, in de derde, laat de leraar de bespreking van de eerste 4 regels
maar rusten om to wijzen op het aanvangen van 'en nieuwe, pasgeboren
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tijdkring . De onjuistheid van hat beeld springt evengoed in het oog
als bij de stem des harten, die toner nit de Tier wit slaan. Bij dit
laatste vooral kan heel geschikt eons gewezen worden op de door
elkaar geknoeide beelden, en tevens staat gelukkig in ditzelfde book
(Anal . V, 221) de schets van Haverschmidt : „Een groot man en een
goad man" . Zo kan men er op wijzen, dat van Balkum „zijn harp
verbrijzeld had op de puinen van zijn levensgeluk, en to gelijk bewees
het (gedicht dat hij toch schreef) door de omstandigheid, dat hat meer
dan vierhonderd regels lang was, hoe de dichter de zeldzame geestkracht
had weten to bewaren, om een geruimen tijd met zijn gebroken, of
zelfs zonder speeltuig voort to zingen."
Bepaald boeiend wordt het zodra Van Venne de schrijver komt
verrassen bij z'n work en na veel gepraat hat vers in handen krijgt,
dat de dichter volgens hem, v . Venne, voor z'n leven ongelukkig
maken zal. Hij raadt hem 'en ander vers to maken . No . 1 is : „ze
moeten het niet begrijpen.' - Dat staat op den voorgrond . Maar,
daar ben je nog Lang niet mee geholpen, want negen-en-negentig-honderdste
van die dingen begrijpen ze niet, en ze zingen en rijmen toch altijd
maar trouw weer van voren of aan . Neen, 't moat wel onbegrijpelijk
zijn ; maar zoo barbaarsch, gezwollen, baroque, hoogdravend bombastisch,
dat ze zich verbeelden, dat het heel mooi is, maar dat ze nergens een
touw aan kunnen vastmaken, en alien tot hat resultaat komen : Ja,
die mijnheer maakt mogelijk wel een heel lief vers, maar - ik most
bekennen - 't gaat me to diep -- is z66 ijsselijk geleerd! - En dat
helpt allemaal nog niets, wanneer je 't niet ten minste een half uur
lang maakt, en ze zoodoende schromelijk op de rest van hat dessert
last wachten ." Zo alleen kan de dichter vrij komen van verdere uitnodigingen voor feestdichten . In de loop van hat verhaal krijgt Helmers
nosh eventjcs 'en veeg uit de pan en ook dat is biezonder vermakelik omdat
Van Venne de regels bij de dood van Evertsen in de praktijk wil toegepast hebben door bewonderaars als de dichter-van-het-lieve-vers .
0 wie bij dit verhaal zijn borst niet voelt ontgloeijen,
Niet naar zijn tombe snelt en daar een traan last vloeijen ;
Daar niet met bloote kruin het koude marmer kust,
Waaronder 't overschot dier martelaren rust,
Daar God niet knielend dankt met zaamgevouwen handen,
Verdient des mijnslaafs lot in 's aardrijks ingewanden .
Nee, de bewonderaar is niet naar Middelburg gestoomd, daar niet
naar de Nieuwe kerk en 't graf van Evertsen gelopen, heeft niet hoed
of hoed en pruik afgezet om het koude mariner knielend to kussen en
verdient dus „achthonderd voet diep onder den grond gebracht to
worden, daar half naakt to worden uitgekleed, aan een keten vastgemaakt en aan ieder been eon twaalfponder mee to sleepen, dagelijks
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een dragt zweepslagen to ontvangen en (z'n) heele leven niets dan
zwarte boonensoep to eten ." Zie, dat pakt de jonges en het ongevoelde
van de regels van Helmers springt duidelik in 't oog, als de leraar
maar even vraagt : Wist Helmers dat zijn verzen dit effekt zouden
hebben? Bedoelde hij bet zo? Waar was het alleen 'en uiting van?"
Maar nu komt dan de Julia geschiedenis van de familie Venkel .
Die litterariese fopperij van de jongelui van de Nieuwe Gids is hier
heel aardig bij to pas to brengen .
De regel :
Een tiental jaren vlood daarhenen
wordt onder het vindingrijke denken van Van Venne tot het volgende :
Tien jaren 1 - tien seconden of tien eeuwigheden Zijn neergesabeld in het nevelzwart verleden
Door 't vliegend vlammend zwaard des aardgeests - dat
Tot wijzer strekt om do aethervlugtige uren
Op de eeuwenplaat in blinkend goud gevat
To merken 1 - Tien 1 ja tien 11 o tien 1 ! neen tien ! 1
Wat sterflijk oog, ja zelfs met Hegels bril gewapend,
Zal 't wagen, droomend, vakend, wakend, slapend,
Naar 'tvroeger, „zijn of niet zijn" van die tien to zien?
Zal 'k, in 't oneindig ruim, der tijden kringloop keeren ?
Wat bast mij hier uw hulp, o Gij, Philosophie?
Hier hoort mijn zielenoor der spheeren harmonie,
In ruischend' 66nklang met de harmonie der spheeren 1
Wat waagt mijn hand dan, om 't gordijn terug to slaan,
Dat die tien jaar bedekt - gesluijerd beeld van Sais 1
Wat angst beklemt me dan, ale 'k vraag : ,Is 't wel gdaan?"
Rampzaalge voor altijd als 'tantwoord dan geen ,ja" isl
'k Zie bliksems flikkren door de chaos van den nacht ;
Maar 'k word gedreven door een onweerstaanbre macht,
En, moog' het stargewelf in duizend splinters breken,
Ik zal, ik wil, ik moet van tien jaar herwaarts spreken .
Hierbij valt om to beginnen veal to verklaren en het is hier als
met zoveel anders : men kan dit uitvoerig bespreken en doen begrijpen
in 'en 4ae klas, maar zal zich voor 't eerste begin van de kennismaking
met dichterstudie moeten bepalen tot het in het oog springende . Nu
ja met Hegels bril gewapend", het gesluijerd beeld van Sals" en
,der apheeren harmonie" ze moeten wel verklaard worden, ook al is
men van oordeel dat de school zo min mogelik geleerdheid moet aanbrengen . Maar dan ook, dan kan men grasduinen in het uitelkaar
halen van dit vers. Kijk eens naar die aethervlugtige ure" gevat"
liefst op de eeuwenplaat in goud," net als op 'en pendule en dan
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,aethervlugtig" 1 Luister eons naar tienl ja tien!! o tien 11 neon tien 11"
De makkelikste manier van veravulling. En dan die hartroerend
klinkende regels :
Hier hoort mijn zielenoor der spheeren harmonie
In ruischende 66nklang met de harmonie der spheeren .
Nu behoeft men noch volstrekt niet to weten eons, als jonge, wat
de Pythagoraeers verstonden onder de harmonie der sferen om to zien,
wat nonsens hier geschreven is. Dat slaat onmiddellik in . 'En enkele
ontwikkeldere vangt in 't voorbijgaan als 'en vlieg het germanisme
,eenklang" en bet kan licht 'en afdwaling geven naar dat gebied, om
eons to kijken wat barbarismen en bastaardwoorden zijn . Nu voelen
ze ook al wel dat Sals" daar alleen staat, met bet gesluierde beeld
en al, om to rijmen op ,ja is" . Ook werkt het komies om de leuke
Van Venne daar to horen zeggen :
'k Zie bliksems flikkren door de chaos van de nacht,
Maar 'k word gedreven door eon onweerstaanbre macht.
En bet V in duizend splinters broken van bet hemelgewelf" is ook
voor jonges al heel gauw to snappen in z'n onzin .
En dan begint de schrijver van 't eerste gedicht zelf ook los to
komen, gooit er de regel, barstend van bombast :
Barst los, bezielt u, heilge snarenl
tussen ; zeer tot genoegen van de jonges, die door de leraar even attent
gemaakt worden op bet effekt van die losbarsting van de snaren .
Sommigen lachen al zonder die toelichting.
Maar dan hot sukaes van de edele vinding! Zo echt menselik dat
dessert en de langdradige verveling onder het voortgalmen van de
versklanken, waarbij bet maar niet toe wil komen aan
Des aardbewoners lotverwisselingswentelrad ;
waarbij de lamp ten slotte zelf uitgaat en bet ijs tot room wordt ; dat
alles met die leuke van Venne en zijn flegmaties sigaartjes-roken
onder bet waarnemen van bet gezelschap, zijn plagen van oom Venkel
met laatstgenoemde regel, die de aanleiding tot bet inschenken van de
glazen is en die hij daarom wel eons meet had willen horen ; zijn
onnozele vraag, of ze dan nu mischien op de helft zijn ; bet is voor
jonges kostelik en doet je noch eons weer naslaan met hun het vroeger
gelezene feestmaal of picnic van dezelfde schrijver,
'En paar uur gaan er mee been, maar ze zijn welbesteed .
Haarlem.

J. B.
(Wordt vervolgd.)

SCHEPERS.
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XI.
(Zie T. & Lett. b1z . 40.)
,,De deide atreng maakt den kabell" - Wat die verzuchting van
Janmaat beduidt? Ja, 'n ander z'n boeken zijn duister to lezen, zegt hot
spreekwoord, maar ik heb altijd gedacht, dat Janmaat het zo bedoelde :
Jan schijnt 'n landkrab van hem to willen waken ; Jannetje is er
altijd tegen geweest, dat hij op zee ging, dat weet hij. Dat zijn er al'
twee, die hem tegen zijn ; en nu komt nog Jan Salie 'n duit in he
zakje doen en raadt hem liever 'n kopje slemp to drinken, dan het
zeegat uit to gaan .
Dat 'a nommer drie, denkt Janmaat, nou is 't spul compleet, alle
goeie dingen bestaan in drieen, vindt hij ironies ; de derde strong
maakt de kabel, zucht hij en meent dat hij tegen drie niet op kan,
want tegen de bierkaai valt niet to vechten, en als ze allemaal zeggen
dat-ie 'n varken is, dan moet-ie in 't hok . Vandaar z'n verslagenheid .
P. H . M.
U.

XII .
DE KAT IN Mrs STEKEN .

In Hoofts Schijnheiligh (Pantheon-editie, bl. 101) zegt Dirck van
Trouwenoort, verloofde van Catrijn : „Hoe naeby oock, dat do dagh
om is, noch kan ick my niet gerust stellen ; 't hart tuight, datter noch
con awarte kat sal comen in 't hylick van my en van joffrouw Catrijn .'"
Met die awarte kat wordt eon of ander ongeluk bedoeld, tengevolge
waarvan het huwelijk niet doorgaat. „Het bijgeloof hield de kat, en
voornamelijk eene zwarte, voor eon werktuig van den duivel, ow den
mensch to verschrikken of to kwellen ." Harrebomle, Spreekwoordenboek,
I, bl. 384 vlg. Zoo gold ook het zien van een zwarte kat op den weg
als eon slecht voorteeken .
Met deze uitdrukking hangt samen de spreekwijze : de kat in ieta
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steken, welke we ontmoeten in D. Lingelbach's De Ontdekte &hyndeugd (1734, bl. 8)
Ik kan van ongeduld niet duuren,
Want zo men Man Kozyn niet spreekt,
Is 't zt ker dat by n6ch de kat in 't reizen steekt.
En in Van Paffenrode's Sr. Filibert (1669, bl. 188) :
Ik son men eerst by de luy gaen verhuren, en dan son icker weer
[de kat in steken?
Zie ook Oudemans' Wdb. i. v.
Tuinman omschrijft de spreekwijze als volgt : Dit zegt men, als
ymand om voorwendzelen ergens nit scheid, en 't verdrag breekt" en
hij voegt er terecht bij : „Dit spruit nit bet voorgaande." Spreekw. I, b1.14.
K . POLL .
XIII .
VRLTBUITEN.

In de uitgaven is er niet op gewezen, dat vrybuiten in de volgende
plaats nit Bredero's Moortje transitief is gebezigd :
Komt koopt nu krenten, mangellen, garsynen en aplen van Jeranje,
En nuwe karstengen uyt Spanje, die ons volck lest hebben evrybuit.
Zoo ook bij Poot :
'a Mans arremoetje wort van beulen en soldaeten
Geplondert, gevrybuit.
Gedichten, 1722, I, bl. 24.
Zoo kan men hart en ziel vrybuiten.
Ibid., bl . 289 .
Die als 't puik der Zangheldinnen
D' eerste kransen weet to winnen,
Daar de kunst bet hart Mbuit.
Ibid., bl. 300.
K. PoLL.
XIV.
ToEBAK .

Gelijk men weet, werd orientaaltje oudtijds gezegd van lets dat puik,
voortreffelijk in zijn soort is. Orientaaltje beteekende tabak, welk
laatste woord geheel in denzelfden zin ward gebezigd, blijkens den
volgenden dialoog nit Langendyk's Don Quichot (1736, bl. 25) :
Kamacho.
Maek dat 'er ook een troepje
Dangsmiesters by komt.
Vetlasoepe .
Bon ; ze zel ze jou beskik.
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Kamacho .
Toebak van volkje.
Vetlasoepe.
Odi, die dans ken op een prik .
Vgl . T. & Lett. III, bl . 368 .
K. POLL.

KRANTEN-NEDERLANDS 1
De volgende paar „monsterbeelden" van „eigendommelik" „Nederlandies" mogen ale „uitgetekende ') vertreders" gelden van 't genus
,,nieuwbeeldingen", waarmee onze „spraak" in de laatste ,,jaartienen"
„verrijkert" wordt door ,,schriftstellers", die wel „uitwendig" geleerd
hebben, dat de teal het yolk is, maar „niets des to weiniger" de taal
„verstommelen" . „Namentlik" de „tijdingen" „beelden zich nit" in
dit ,,heenzicht" ; ale 't hun „benodigd is" to vertalen, zijn ze to „bekwaam" om to zoeken near de ,richtige uitdruk," en zo worden e ongehuren" „daargesteld" ale ik in de laag" ben „voor to voeren" :
„Andere brandkasten, die zich in de nabijheid der trap bevinden, die
tot de gemakken van den Paus leidt", (Donderd . 4 Okt. 1900, le Blad,
bladz . 1, kolom 4, onder) .
,Ben wel vermakelijke, maar onmuzikalische Stradivarius-geschiedenis",
(Donderd. 4 Okt. 1900 2e, 1, 3, midden).
„Hij werd, toen zijne ziekte pestverdachtig scheen, etc.", (Dined.
9 Okt. 1900, le, 1 . 4, onder).
,SL-Louis zal zich er echter op kunnen beroemen de grootste der
reeds geplante tentoonstellingen to zullen houden", (Dined . 12 Febr .
middaguitg. 2, 1, midden).
Dit is de oogst van eons 14 daag en eons een week opzettelik toekijken near germanismen, en alleen ergel in 66n krant, hat Utrechtsch
Provinciaal en Stedelijk Dagblad ."
In de tijd daartussen zijn we nog bij toeval tegen gekomen 'n
Spaanse „Infantin", ettelike „neergebrande" huizen, de ,,Genuesische"
periode van Van Dijck, de „Peel-sche" verzameling, 'n kolonel die 'n
ander in de „eigenschap" van gouverneur-generaal van de Congo is
opgevolgd, enz. enz.
Maar spelling en schrbftaal vereenvoudigen doen de H . H journalisten
niet, want dat is 'n gevaar voor onze nationaliteit, zegt de Oprechte
Haarlemmer!
U.
P. H . M .
') Dat is toch nu wel 'n on-Nederlands woord, al schrijft Bilderdijk van
Jan Aleid's vader van Poelgeest, dat daze edelman zich niet biezonder uitgetekend had (Gesch . d . Vaderl . IV, 3) ; met gemak staat het presies zo ; en
met meer andere.
T. & L. XI.
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C. HIIY(mS, De Zeestraat van
's Graven-Rage op Schevening, met Toelichtingen en
Aanteekeningen voor Zelfstudie en Schoolgebruik . Haarlem, H. D. Tjeenk
Willink & Zoon .
De aantekeningen zijn goed.
Ofschoon we liever hadden gezien
dat de uitgever met een korte aanwijzing er bij gezet had, wat hij
van z'n voorgangers in 't verklaren
heeft overgenomen . Nu doet hij,
alsof er geen wegwijzers geweest
zijn, en Eymaol was toch in z'n
„Huygens-studien" op de rechte
krietiese wijze voorgegaan . De
heer Colenbrander geeft zelf ook
wel wat, maar in z'n ijver om zelf
ook mee to belpen zou toch wel
enige beperking wenselik geweest
zijn in 't aanlengen van woordverklaringen, die weliswaar van zijn
alleszins toereikende kennis getuigen, maar hier dan toch minder
met het goed verstaan van de tekst
to maken hebben . 1) Evenwel ook
in 't overtollige is naar 'n beknopte

uitdrukking gestreefd. De bistoriese
toelicbtingen eveneens komen de
inhoud zeer ten goede . Maar kon
ook daar niet even naar Ungers
Dagboek of naar de Mededelingen
van de Ver. tot beoef. v . d. ge8ch. van
'8 Gravenhage verwezen ? De Opdracht ontbreekt die er toch bij
behoort. 2) Veel minder geeft de
uitgever 'n Inleiding . Vooral bij
,Zelfstudie" ware 'et gewenst geweest, hierin de atuderenden tegemoet to komen . Ben bladzij over
Huygens zelf, over de geest van
z'n werken, daaraan de Zeestraat
getoetst, verder een kort expose
van 't stukje, desnoods eigenaardigheden aangewezen, over de kultuur,
over schilderachtige trekjes en
schetsjes, plotselinge wendingen en
wat de schrijver zo al meer opmerkte, 3) - zou in 'n Inleiding verenigd het boekje in waarde verhoogd hebben. Gedichten als de
Zeestraat, evenzeer als Costelick
Mal en Voorhout lenen zich uitstekend tot 'n karakteristiek van
Huygens : 't zijn en blijven heel
de man z'n leeftijd door half-

') Zie order (b1z . 1), snoer (b1z . 8), goedkoop (b1z . 16) ; bij Oost en Wester
punt iblz . 19) en scluachten evenwel staan dingen, die iedereen weet .
') Bij Bilderdijk en Stelwagen toch gegeven .
') Wellicht doe ik 't zelf noch eens.
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gekunstelde „zedeprinten" van 'n,
ondanks z'n kosmopolitiese relaties
en geestelik leven, door en door
konservatief Hollander : een van
die raskoppen, uitatekende boven
de alle elementen oplossende of
meevoerende Renaissance-stroom .
Bij doze korte bespreking kunnen we niet alle aantekeningen kontroleren . Maar is acme in arme
kist (vs. 27) wel ironies? Wil 'et
niet zeggen : wat ik kan geven, is
maar 'n bescheiden deel van wat er
voor nodig is? Arm is dan betrekkelik gedacht ; vgl . ook armoed
in vs. 303 (in vergelijking met wat
cigenlik kapietaalbezit is) . En is
gee8tig in vs. 102 wel ver8tandig,
en niet eer ijdel en denkbeeldig,
en vandaar onbestaanbaar? Zo ook
lijkt ons eer in woorden 't harer eer
betrekkelijk en zoet liever to omschrijven met lof en prijs en niet
met eerbaarheid. Zeer ontaalkundig
is de aantekening bij int (vs . 945) .
Er staat : de k is weggelaten (vgl.
tincta), ook in 't Duits, dat tinte
beeft. Men zou in de plaats
hiervan ook de t kunnen weglaten : het Fransch heeft encre
en het Engels ink. Alsof wij niet
met ons zelf to maken hebben, en
Huygens dit juist niet met z 'n
int heeft getoond 1
J . K.

Doodendan8, door STIJN
STREUVELS. - Amsterdam, L. J . Veen .
Ongemeen actief toont zich Stijn
Streuvels . Zonnetij en Zomerland
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tellen nog onder de nieuwigheden,
en daar verschijnt al weer een
bundel van hem ; en nogmaals
fore, meesterlik work, dat men
met genoegen aankondigt .
Doodendans heat hat book, near
de eerste en de laatste novelle,
onlangs in hot Tweemaandelijksch
en in De Nieuwe Gids verschenen .
Verder bevat hot zes andere stukken. Een daarvan - ik wil er
maar dadelik de aandacht op vestigen - „Een Speeldag", wordt
men bepaald niet moe to lezen en
to herlezen . Daarin heeft Streuvels
een greep gedaan nit hot leven
van de Vlaamse landjeugd, bij zon
en zomer, terwijl zij geheel opgaat
in 't raven van vogelnesten . Van
vogelnesten droomt Door, de held
nit dit stuk, 's nachts, 'a morgens,
'a middags, op school, thuis, op
street. Op welken boom, aan
welken tak zij wonen, de distelvinken, de meesjes; de goudvinken,
de eksters, dat west hij good ; en
de jongen van al die nestjee zijn
zijn eigendom, onbetwist. Ook van
wat er leeft in de nesten zijner
makkers is hij volkomen op de
hoogte . En met dat eigendom
schacheren zij ; een nest distelvinken
ruilt hij om tegen zooveel krieken
als hij maar eten kan : „zijn buik
vol" . Hij moot daartoe anders
niet dan op 't middaguur in den
boomgaard dringen, terwijl de oude
boor slaapt - in 't kinderlik recht
heel hot dat Door den boom ,gekocht" heeft . En 'a namiddags
hebben ze vrijaf op school en gaan
ze vogels roven. Ze steken weliswaar nog ander kattekwaad uity en
leren o . a . Burgemeester's kalf
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zwemmen, zodat bet daarbij verdrinkt, maar de nesten zijn toch
boofdzaak . Zelts komt een der
jongens aldus aan een vreesaanjagend einde : hij valt uit een hogen
populier op een omgekeerde egge .
Het aangrijpende der vertelling
ligt niet alleen in dit tragies einde,
bet ligt gedeeltelik ook in de wrede
onverschilligheid welke zich bevindt
op den grond van bet kinderlik
gemoed . Het broertje van den
verongelukte krijgt voor den hoop
al dadelik meer gewicht . In de
werkelikheid zijn de jongens blij
dat er lets gebeurd is ; bet is immers een buitenkansje voor hen
over zoo een voorval to kunnen
praten ; en ze denken al met genoegen aan de begraving en aan
de koeken die ze daarbij zullen
krijgen. Zelfs weet Door voor een
van zijn schatten bet to schikken
dat hij bij de plechtigheid bet
kruisken mag dragon.
Even als bet zich laat opmerken
in vroeger werk, is Stijn Streuvels
een meester vooral in 't schilderen
van 't kinderlik gemoed . Nooit
komt zijn talent meer nit dan
wanneer hij zich beweegt onder de
jeugd. Hij toont ze ons in al
hear naakte waarheid. Eon Speeldag" is een brok leven, afgekeken
van de natuur, meegevoeld en meegeleefd ; een stoer stuk proza,
waarvan een bijzondere kracht uitgaat, wegens de sobere objectiviteit
waarmee de schrijver zijn personen
beheerst en voor one tot beelden
maakt.
De Noord-Nederlandse lezer zal
ook met belangstelling vernemen,
dat Streuvels in zijn jongete werk

met zijn West-Vlaamse woorden
minder kwistig omgaat . Zou hij
soms bet bezwaar ervan beginnen
in to zien en van lieverlede de
voorkeur geven aan de algemene
taal? Het meest hinderlik zijn bij
Streuvels, niet de gewestelike termen, welke verschillen van bet
algemeen Nederlands en - wellicht - expressiever zijn, maw de
in gewestelike vormen overgezette
Nederlandse woorden - zoals more
voor modder - waarvan niemand
de noodzakelikheid noch bet nut
inziet. Hoewel men bij een kunstenaar ale Streuvels over zulke
kleinigheden gaarne heenstapt, zijn
bet toch dingen welke hun gewicht
hebben.
Auu. Grrr t.

Ge8chiedenis der Nederlandsche Taal, van Dr. J . TE
WINKEL, Hoogleeraar aan
de Universiteit van Amsterdam, naar de tweede hoogduitsche uitgave met toestemming van den schrijver
vertaald door Dr . F . C.
W i e d e r. Met eene kaart .
Cullenborg, 1901, Blom &
Olivierse.
„Dit is de vertaling van J . t e
Wink al's Geschichte der niederlandischen Sprache, versehenen als
zesde hoofdstuk der vijfde afdeeling
van Hermann Paul's Grundriss
der germaniechen Philologie, bewerkt near de tweeds uitgave van
1898 . De vertaling is ondernomen
met bet doel, deze geschiedenis
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onzer teal - de eenige wetenschappelijke, die er bestaat - voor
diegenen onzer land- en taalgenooten toegankelijk to maken, die
zich thans door den omvang van
P a u I's Grundriar en door de
eigenaardige moeilijkheden, die eene
vreemde teal met zich brengt, ervan
laten terughouden
Deze vertaling mag eene heeten,
die tot op den tijd van baar verschijnen is bijgewerkt ."
Aldus het Voorbericht .
We komen op dit work terug .

Grammaire Franyaise d l'usage
des Neerlandais, par A. BouRQuiN, Professeur au Gymnase
d' Amsterdam, et J:J . SALVERDA DE GRAVE, Maitre de
conferences a l' Universitd de
Leide. - Leide, J. M . N .
Kapteijn .
,Voici tres succinctement, pour en
motiver la publication, en quoi elle
differe de celles qui ont paru jusqu'a present en Hollande.
1 . Nous avons laisse de cute
tout ce qui concerne le lexique, la
synonymie, etc., en prenant le terme
de grammaire" dens un sans plus
restreint que celui qu'on lui attribue
quelquefois. Une grammaire n'est
ni une espece de dictionnaire, ni
un recueil d'expressions idiomatiques .
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2. Nous avons autant que possible separe la prononciation de
l'orthographe, qui a ate rcleguee
au second plan : a noire avis, la
morphologie dolt decrire lee formes
qui existent dans le frangais tel
qu'on 1'ecrit.
3. Dans 1'etude de la Formation des mots, nous avons elagu6
tour les procedes dont la langue
ne se sert plus de nos jours .
4. Nous avons essaye de repartir
logiquement la matiere de la Syntaxe, tout en la ddsencombrant de
nombre d'ezceptions qui noun ont
paru plus oiseuses qu'indispensables.
S. Enfin, nous avons, autant
que possible, distingud par l'impression lee phenomenes de la langue
parlee de ceux que presente encore
la langue litteraire seule."
Uit de ,Preface".

Bij het begin van den 17e" jaargang heeft , De Nieuwe Gids" een
belangrijke reorganisatie ondergaan .
Redactie en uitgever hebben zich
beijverd het aantal medewerkers uit
to breiden. Ook is hat tijdachrift
uitgebreid, door een vol druks
's maands meer to geven dan tot
dusverre, terwijl de abonnementsprije dezelfde blijft. Verder zullen
in hat tijdschrift naast zuiver literaire stukken tevens beschouwingen
over muziek, tooneel en schilderkunst worden opgenomen .
tilt de Prospectus .

ERRATUM.
Blz. 373, No. X, moat ondertekend : Dr. G. E.
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Nicuwe boeken.

N I E U W E boeken
H . ALKEMA, Uit het kinderleven. Een leesboek voor christelijke scholen,
(met oorspronkelijke plaatjes) . Utrecht, Kemink & Zoon. 80 .[13 X 199.
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OVER HOESTEN, KUCHEN, HIKKEN EN WAT FONETIEK.
(DE KEEL-EXPLOSIVA.)

We hebben allemaal wel 's in one leven gehoest, gekucht en
gehikt, maar, misschien zullen maar enkele van mijn lezers weten
in hoever die genoemde verschijnselen in verband staan met
Fonetiek . Dit ligt niet noodzakeliker wijze daaraan, voor zover
dit 't geval is, dat hun de kennis van Fonetiek ontbreekt, maar
eerder aan de omstandigheid dat men, zo ale zo dikwels in 't dageliks leven, er niet toe komt 't essentiele bij die verschijnselen
van het toevallig daar bij komende to onderscheiden en zo dit
accidentele, toevallig meer in 't oog (in dit geval in 't oor!) vallende,
geneigd is to houden voor 't essentiele .
Zo zullen wel de meesten hoesten beschouwen ale 't uitstoten
van zekere geluiden, - niet ten onrechte soms met het blaffen
van een hond vergeleken, en kuchen ale een zwakke vorm ervan .
En hikken wordt gewoonlik ook alweer ale 't voortbrengen, zelfs
ale 't uitstoten, van zekere keelgeluiden gedefinieerd, of met een
geleerder tintje ale de samentrekking van het middenrif.
In werkelikheid staat de zaak zo, dat men hier oorzaak en gevolg door elkaar haalt. 't Blaffend of keffend geluid, sterk bij
hoesten en zwak bij kuchen, is volstrekt niet 't essentiele van de
eerstgenoemde verschijnselen. Dit bestaat daarin, dat tengevolge
van zekere pathologiese toestanden, waarmee we hier nu niets to
maken hebben, de twee stembanden - de bekende elastiese banden
die samen de zogenaamde glottis vormen en die door hun elasticiteit de nit de longen komende lucht geheel of gedeeltelik kunnen
tegenhouden, -- dat die twee stembanden due plotseling, terwijl
ze ogenblikkelik de luchtstroom geheel afsloten, uit elkaar worden
gerukt. Feitelik 't zelfde, maar alleen in omgekeerde richting,
heeft plaats bij 't hikken . Ten g e v o l g e van 'n plotselinge
pathologiese samentrekking van het middenrif wordt er lucht door
de geeloten glottis in de longen gezogen. In beide gevallen vinden
we due 't ontploffen van de stembandensluiting ale essentieel element .
Ditzelfde element speelt ook een rol in de taalhistorie, - onder
zekere vormen speelt 't die noch in de moderne taalvorming .
T.sL.XL
30
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En wel in de eerste plaats bij enkele, van wat ik hier overgangegeluiden (Eng. glides, Duits gleitlaute) zou willen noemen .
't Is een wijd en zijd verbreid idee, dat men bij 't uitspreken van
een zeker woord in vloeiende rede, slechts die geluiden laat
horen, die meer of minder juist (vooral minder!) door klanksimbolen afgebeeld worden. In 't algemeen kan men zeggen dat met
enkele, zoals de straks to behandelen, uitzonderingen er voor,
tfissen en ni alle gesimboliseerde (hoofd)klanken altijd andere
gesproken worden die de overgang vormen, 't zij van de ene gesimboliseerde klank tot de andere, 't zij van 't niets tot de eerste
gesimboliseerde klank, 't zij omgekeerd van de laatste gesimboliseerde klank tot 't niets. Om nu 'n woord ale eend to nemen krijgen
we ale klankbeeld, wanneer we die overgangsklanken ') hier als
° afbeelden : ° ee ° n ° d °.
En dat spreekt ook vanzelf, want klanken zijn 't rezultaat van
de door expiratie 2) in beweging gezette luchtkolom in mond en
(soms) neusholte, en zolang die oorzaak niet ophoudt, houdt ook
't gevolg niet op. Worden nu de spraakorganen van de eene
positie in de ander gebracht - gedurende die overgangsperiode dan verandert ook de vorm van de luchtkolom in de mondholte en daarmee voortdurend 't karakter van de voortgebrachte
klanken. Behalve de hoofdklanken krijgen we due gedurende de
boven-aangeduidde overgangsperiode, o v erg a n g s k la n k e n .
Ik wit er noch eens op drukken dat die glides ook de overgang
vormen van - zo ale ik 't uitdrukte - 't niets tot een (hoofd)klank, want daar komt 't voor one doel juist op aan .
Wanneer we n .l. een woord uitspreken dat met een klinker begint, dan kan dat met betrekking tot de positie der stembanden
under drie verachillende ometandigheden gebeuren
Het uitademen kan beginnen terwijl de stemspleet geheel open staat,
tengevolge waarvan de volgende, stemhebbende klank pas dan begint
ale er al enige lucht door de geopende stemspleet heen gedrongen is .
Het uitademen kan beginnen nadat de stembanden dicht bij
elkaar gebracht zijn, tengevolge van welke nadering de uittespreken
klank stemhebbend 1) zijn moat.
') Om de zaak hier niet onnoodig to kompliceren stel ik hier die klanken
met een taken voor, waartoe ik ekspres 'n vage vorm kies, in plaats van
in zuiverder overeenstemming met de juiste toedracht der zaak, minstens
met twee glides tussen twee (hoofd)klanken rekening to bouden . Sapienti sat .
') Met de enkele gevallen van inspiratie hoef ik hier en verderop geen
rekening to houden .
') Want stem (in de fonetiese applicatie van hat woord) is 't geluid
teweeggebracht door dat de elastiese stembanden door de uit de longen uitgedreven lucht aan het trillen gebracht zijn .
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Het uitademen kan beginnen terwijl de stemspleet geheel gesloten
is, tengevolge van welke sluiting de stem niet gevormd worden
kan voor dat de stembanden nit elkaar gedrukt of gerukt zijn .
I. Staat nu de stemspleet geheel open zo dat er eerst een weinig
lucht doorheen dringt, waar n a de vokaal uitgesproken wordt, dan
krijgt men de gewone vokaal zo als die in de meeste talen voorkomt, b.v. 't Nederlands, 't Engels en 't Frans . 1) De voor de vokaal
uitgestoten lucht is to beschouwen als de glide van de volgende
vokaal en niet als een onafhankelik element. Dit wordt 't pas, en
dit is van belang - als op die overgangsklank de nadruk wordt
gelegd, d . w. z. als de expiratie versterkt wordt .
II. Zijn de stembanden dicht bij elkander gebracht zo dat ze
trillen bij 't doorschuren van de lucht, waardoor de volgende klank
stem hebben zal, dan krijgen we een vokaal zonder glide, want er
wordt geen lucht uitgestoten vbbr de vokaal zelf gesproken wordt .
Deze vokaal komt voor in alle talen, vooral bij 't zingen, maar is
niet gewoon in 't dagelikse spreken . Let men n .1. bij 't zingen niet
er op de vokaal zo uit to spreken als hier teoreties aangegeven is
dan vervalt men licht in de hierboven (onder I) genoemde, legt
daarbij onwillekeurig teveel nadruk op de overgangsklanken en
krijgt tot rezultaat de versterkte expiratie waarvan ik reeds sprak
en dan klinkt 't bekende aandoenlike lied ale volgt :
Aan doehoever vahhan een snebhelle vliet
Een treuheurend meiheisje zat,
Zij weeheende beihei haar oohoogjes rood
En beihei haar wahhangen nat .
En wat nu de vokaal betreft hier beschreven, geuit nadat de
stembanden voor 't trillen dicht bij elkaar gelegd zijn, - legt men
op wat er aan de vokaal voorafgaat to veel nadruk, d . w. z . aksentueert men de positie der stembanden to veel, wordt men zich
't toeknijpen ervan half bewust, dan komt men er licht toe de
stembanden geheel dicht to knijpen in plaats van ze dicht bij
elkaar to brengen en dan bevinden we ons dus in het geval :
III . De stemspleet is geheel gesloten ; voor dat een volgende
klank gevormd worden kan, moeten de stembanden uit elkaar gaan
en dit geschiedt dan - ik zou bijna zeggen : omdat er haast bij is,
ale 't niet al to bewust klonkI - begrijpelikerwijze met een ruk .
') Maar in 't Frans komt ook de hieronder (II) genoemde 'zuivere' vokaal
voor. Altijd in de naam van de letter h (ache), in onze, vandaar une ache,
niet unache, le onze du mois, niet l' onze du moil, en in 't algemeen geloof ik
to mogen zeggen : waar geen liaison plaats heeft tussen twee woorden (resp .
op een vokaal uitgaand en met een beginnend) daar heeft het tweeds woord
een zuivere beginvokaal .
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En dan krijgen we due ale derde mogelikheid voor 't beginnen van
vokalen juist dat nit elkaar rukken der stembanden dat we ale
't essentiele element van 't hoesten en hikken hebben leren kennen .
Bij de eerstgenoemde soort - Duits : gehauchter Einsatz, Engels :
gradual beginning ; wij zouden ze aangeblazen vokalen kunnen
noemen - is noch wel een en ander to onderzoeken, b .v. hoe veel
die overgangeklank van een aangeblazen vokaal versterkt worden
kan v6or die als hoofdelement gevoeld wordt, maar dit ligt nu
buiten ons onderwerp ; ik wil er alleen bijvoegen dat de Griekse
spiritus lens misechien deze waarde had .
Onder no. II is behandeld de vokaal die in 't Duits ale met
leise(m) Vokaleinsatz beginnend aangeven wordt . In 't Eng . spreekt
men van een clear beginning ; wij zouden van zuivere vokalen
willen spreken, 't geen in deze samenhang geen verwarring veroorzaken kan. Zo ale we zagen komt die zuivere vokaal bij zangers
(goede 1) veel voor en vervolgens ook in 't spreken, vooral na konsonanten en veel bij beginvokalen in 't midden van een zin .
Brengen we nu in onze ijver om 't toch vooral good to doen, de
stembanden wat al to dicht bij elkaar dan krijgen we, zooals we
gezien hebben een ander vokaalbegin . Dit is de zogenaamde Fester
Vokaleinsatz, uit het Duits wel bekend.'t Is deze manier van een
klinker to beginnen, die, op one Hollanders, Duitsers de indruk doet
maken dat ze hun woorden zo ,afbijten". Zeer algemeen is dit
vokaalbegin v66r aan een zin ; men denke aan 't alle Holl. toeristen
in Duitsland opvallende : 'AbfahrenI der stationschefs .') Veel komt
't ook voor midden in een woord of zelfe in een zin : Der Ver'ein ;
'Er der'Einzigste von'Alien . Zelfs kan men 't horen, hoewel zeldzamer,
achter een ale bij de volgende vokaal horend gevoelde konsonant :
N'ein hoewel in het tweede en derde geval somtijds, in 't laatste
gevallen veelal de uitspraak met leise(m) Einsatz due : der herein ;
Er der Einzigste von alien ; Nein gehoord worden kan .
Er zijn in dit to dicht bijeenbrengen der stembanden graden, worden ze zeer stork dicht geknepen en is dientengevolge het ontploffingegeluid des to sterker, dan wordt wat een overgangsklank
was tot hoofdklank . Aan die dus nu in zijn wezen en ontstaan
I

') Altans van vele 1 Ik meen 't vooral opgemerkt to hebben bij enkele
zich in een wags van doftigheid hullende, wat men noemt been onderkin
opzettende" en over 't geheel zeer snerpend sprekende ambtenaren . Dat do
hier bedoelde spierbewegingen hot introden van die zeer storks feste(n)
Vokaleinsatz misschien zouden begunstigen, is een enigeins gewaagde
hypotese, die ik op dit ogenblik niet verdor wens to ontwikkelen, maar die
ik toch niot achter wil bouden, al was 't alleen maar om die eens en vooral to
zion ontzenuwen (of bekrachtigen I) door iemand die, an ort and etelle wonende,
beter golegenhoid hoeft dan ik, om 't al of niet gegrondde ervan na to gaan .
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geschilderde hoofdklank geeft men een aparte naam . In 't Engels
heet die glottal catch . In 't Deens werd die genoemd Stodton.
Maar nu m'n lezers weten dat 't eigenaardige van die glottal catch
juist daarin bestaat dat er ogenblikkelik geen toon gehoord wordt,
zullen ze inzien hoe onjuist die benaming is en geneigd zijn met
de jongere fonetici daarvoor in de plaate de kortere en vooral
betere naam St6d to gebruiken .
In een samenhang die de
speciale applicatie van de term duidelik maakt, vindt men termen als Kehlkopfexplosiv, Kehlkopfverachluaslaut, Kehlkopfschlaglaut
er voor, die 't nadeel hebben wat Lang en zwaar to zijn of wordt
't ale 8tosston (of gestossener ton) aangeduid. Op dit laatste is dezelfde
aanmerking to maken als op 't Deense Stodton. In 't Frans en
Nederlands ken ik er geen namen voor . Wij zouden het voorloopig de keelexplosiva 1 ) willen noemen tot op het ogenblik dat
iemand een betere naam aan de hand weet to doen .
Die keelexplosiva nu komt in verschillende talen voor . Daar
die ontstaan kan, zoals we gezien hebben, uit een met voile
nadruk uitgesproken klinker met „Feste(m) Einsatz" is het niet
wel mogelik die twee van elkaar to scheiden, -- er is een verschil
van sterkte-graad in de expiratie tussen die twee waar to nemen,
maar geen essentieel verschil . Net zo min als er een essentieel
verschil op to merken valt tussen hoesten en kuchen of tussen
een syllabe met veel, meer of minder nadruk 1) uitgesproken .
Uit dit alles zal 't duidelik zijn dat we bier met de verschillende
sterktegraden bij de expiratie van deze explosivae niet dan bij
uitzondering rekening zullen kunnen houden .
Het vroegste testimonium over het bestaan van deze explosiva, als
we de klassieke talen buiten beschouwing laten - ik denk hierbij aan
de spiritus lens, maar de juiste waarde hiervan staat niet vast ; bij de
,,vokal absatze (de eindovergangsklanken) zouden aan de sanskriet
visarga kunnen denken - is to vinden bij een Zweeds schrijver uit de
16e eeuw die, van 't Deens sprekende, zich als volgt uitdrukt : ,ze
stoten het woord uit als of ze willen hoesten ." 3) Die indruk
') Keelkopexplosiva achijnt mij nl- onnodig lang toe en verwarring kan
de gekozen naam niet wekken omdat er van geen andere explosiva in de
keel sprake zijn kan dan die in de keelkop gevormd wordt .
') Zie ook hieronder p . 430 (noot), 431 en 434 .
') The tryokia ordhen from lika som the willia hosta ." Geciteerd door
Jeapersen in Dania IV, 218 uit Dahlerup, Det daneke sprogs historie . In
wat verder volgt hob ik dit artiekel van J . getieteld : Stod og musikalak
akcent hier en daar met dank gebruikt zonder er verder uitdrukkelik naar
to verwijzen . De naam van die Zweed geeft Dahlerup niet op .
Hoysgaard (18e eeuw) schijnt daarentegen de eerste geweest to zijn die de
stud ala taalelement ontdekte en beschreef en, zoala Prof . Jeapersen mij
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maakt de stM noch steeds . Vooral wanneer 't woord onder zeer
sterke nadruk staat b.v. geheel alleen of zelfs aan 't eind van een
zin. Zo is in : Nej, i k k e klokken ti' men klokken to' 1(v) , een
duidelik sterkte-graadsverschil op to merken tussen de stud van ti
en die in tolv in die zin, dat 'tin 't Ihatste woord veel sterker is en
niet geheel ten onrechte met hoesten vergeleken kan worden .') Een
jongen die Deens leerde, was bezig met enige uitspraak-oefeningen .
Opeens riep zijn vader hem toe : „Jongen, hik toch zo niet, dat is zo
slecht voor je keel ." Waarop de zoon antwoordde : „Ik hik niet, pa ;
ik spreek alleen maar Deens ." Hij had Stod-oefeningen gehad 1
Hoewel nu die Keelexplosiva behalve in 't Deens ook in andere
talen voorkomt, zullen we zien, dat er een groot verschil bestaat
tussen de gevallen in 't Deens aan de ene en voorzover ik kan
oordelen h1le andere gevallen aan de andere.
Om m'n lezers in staat to stellen hierover to oordeelen moet
ik, aan de hand van het reeds door mij geciteerde artiekel (Dania,
IV, 215-239), uiteen trachten to zetten waartoe de Stud in 't
Deens dient en vooral ook wat de oorsprong er van is .
In veel gevallen dient de Stud om woorden uit elkaar to houden,
die overigens geheel overeenstemmen . Zo zijn de vormen mand
(n.d.l. man) hund, (n .d .1 . hond) Hang, (eigennaam) hander, (n .d .1.
handen) enz ., alleen onderscheiden van man, (n .d .l. men) hun,
(n .d .l . zij) hans, (n .d .l . zijn) hcender, (n .d .1. 't gebeurt) doordat de
eerstgenoemde Stod hebben en de andere niet.
Als voorwaarde voor 't voorkomen er van geeft Jespersen op, dat de
Stod to vinden is in oorspronkelik eenlettergrepige woorden (dus
ook in enkele afleidingen er van) wanneer ze in een sterke (geaksentueerde) positie in de zin staan en wanneer ze 6f een lange
mededeelt, „die zelfs uitvoerig en vertrouwbaar aan weet to geven in welke
woorden en buigingsvormen de stud voorkomt " Ik voeg hier ook bij dat
de stod alechts in enkele delen van Denemarken gehoord wordt . Op Bornholm, Moen, 't zuidelik deel van Seeland en Fyen, en wat ten zuiden daarvan ligt, ook in 't zuidelik vasteland, komt die niet anders voor dan geimporteerd van de noordeliker gelegen gewesten .
') Hiermee schijnt verklaard, om dit hier maar dadelik bij to voegen,
wat Jespersen, Fonetik p. 615 (noot), van enkele gevallen van de glottal catch
zegt die hij in Noord-Engeland en Schotland hoorde . ,'t Gebruik ervan
achijnt to berusten op de nadruk en een middel to zijn 't woord een bizondere
emphase to geven" (dets anvendelse synes at bero pi trycket og at vxre
et middel til at gi et ord swrlig emfasis) . Dit is niet volkomen juist . 't Is
geen middel om nadruk to geven, maar 't gevolg van de nadruk . Beter
drukt J . 't even verder in dezelfde noot uit, waar hij aanduidt dat het
zonder sterke nadruk niet voorkomt (Betingelserne synes at vaere ataerkt
tryk
) Zie ook hieronder, p. 434 .
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vokaal hebben 6f een korte vokaal gevolgd door een lange stemhebbende konsonant .
Merkwaardigerwijze is nu in 't Noors en Zweeds ook een verdeling van de woordvoorraad op to merken, die in z6 ver met de
door mij met een enkel woord genoemde Deense (in woorden met
en zonder stod) overeenkomt, dat, waar de Deense woorden atod
hebben, daar hebben de korresponderende Noorse en Zweedse woorden
een zeker muziekaal aksent, waarvan de eigenaardigheid hierin bestaat dat de stem stork inzet maar in een diepe toon en dan in
dezelfde syllabe twee of drie tonen stijgt, - dit meer of minder hangt
of van de meer of minder geprononceerde manier waarop 't woord
uitgesproken wordt - terwijl 't tegelijkertijd in sterkte afneemt .
Zo als nu in 't Deens Miller (eigennaam) van miller = molenaar
door de said onderscheiden is, zo heeft in 't Noors de eigennaam
dit zekere hierboven beschreven aksent, terwijl de aan miller
(zonder 8tod) beantwoordende vorm een ander aksent heeft, waarvan een nadere beschrijving hier nu achterwege kan blijven.
Bij 't sterke stijgen van de toon in dezelfde syllabe worden de
stembanden evenzo zeer sterker of korter aan het trillen gebracht, omdat de hogere toon 't direkt gevolg is van een groter
aantal trillingen in de sekonde (tijdseenheid) . Met andere woorden :
een stork en snel stijgen van de toon brengt een plotselinge spanning van de stembanden teweeg, die deze dus dichter bij elkaar
brengt en allicht een volkomen afsluiting veroorzaakt .
Door mannen als Storm, Verner en Jespersen is 't uitgemaakt
dat de said oorspronkelik niet in 't Deens aanwezig was, maar dat
er vroeger zeer zeker twee woordmelodien bestaan hebben ale die
welke nu noch in 't Zweeds en Noors gevonden worden en waarvan zelfs noch sporen in 't Deens op to merken zijn, n .l . in 't
Oostsleeswijks Deens (Andersen) .
Onder die omstandigheden kan op zich zelf de uit bovenstaande
gegevens getrokken gevolgtrekking niet verbazen, dat de 8tod zich
uit dit muziekale aksent ontwikkeld heeft.

't Zelfde gevolg kan aan verschillende oorzaken to danken zijn.
Al blijkt dan ook nit hetgeen bier volgt dat de said, voor zo ver
die in andere talen opgemerkt is, een verschillende oorsprong
heeft, dan is dit niet op to vatten alsof die omstandigheid de
bovenstaande konkluzies ook maar enigsins minder vast zou
kunnen maken . Integendeel zullen we zien dat de twee konkluzies
heel good naast elkaar kunnen bestaan .
Eerst wil ik de voorbeelden uit andere talen die mij bekend
zijn even opsommen . Groot is de oogst nietl
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Een enkele maal hoorde ik een stud in 't Zweeds en in 't Noors, de woorden zijn me ongelukkig ontschoten . Me zelf betrapte ik
onlangs op een atoll in 't Nederlands bij 't uitspreken van 't woord
Fins (fi'ns) . Een enkel voorbeeld uit het Duits leerden we al kennen .
Van meer belang is het voorkomen van de stud, in ten minste') een
duits dialekt, als een regelmatig verschijnsel, n .1. in dat van Voerde
ten oosten van Elberfeld .
Toen ik onlangs Professor Biilbring to Bonn over de stod sprak
en hem die liet horen, vertelde hij mij dat in 't hier bovengenoemde dialekt 'iets dergelijks' voorkwam . Met de grootete bereidwilligheid onderzocht hij de zaak en zond mij weldra de volgende
mededelingen, die ik met een hartelike dankbetuiging hier invoeg .
Wie west of ook in andere dialekten 'iets dergelijks' niet, zoals in
dit geval werkelik de keelexplosiva zal blijken to zijn .
Ten eerste komt volgens mijn zegsman die explosiva voor als
substituut voor een oudere t :
1. tussen vokaal en n: zi'n = zitten, wen = nat maken (h.d.
wetzen), 8to'n = stoten, bun = buiten, ia'n = eten, bie'n bete (bv. broods), etc.
2. tussen vokaal en 1 : bae'l = beitel, kie'l = ketel, nie'l = netel,
rue'ln = h.d. rUtteln enz.
3. in de genoemde gevallen als er nu tussen de vokaal en n of
l een r weggevallen is : hia'n - harten, miia'l = mortel.
4. tussen vokalen in de 2 en 3 pers . Sing. Pres. Indic, als die
vormen tweelettergrepig zijn : zi'est, zi'et (van zitten), maar bis, bit
zonder explosiv (bij bijten) ; ie'es, ie'et (eten). Eveneens in de meervoudavormen en de 2 pers. Ind. Pret. onder dezelfde omstandigheden : zi'et (zitten), Wet (eten), daarentegen : bit (bijten), za'es
(pret. v. zitten), bees (pret. v . bitten).
Onder andere dan de genoemde omstandigheden blijft de t als
apikale postdentaal-alveolare explosiva bestaan . Niet alleen in zulke
gevallen als Lien (-- n.d .1. tijden) waar die aan een oorspr . d beantwoordt, maar ook zo als in dt = h.d . ass, buetr = boter, waar die
evenals in de woorden met stows aan een oorspr . t beantwoordt.
Vervolgens schijnt in het dialekt van Voerde de keelexplosiva
ook de substituut to kunnen zijn voor p, en wel tussen vokaal en
m en bij vokalisatie van r :
hi a'm = hopen, ua'm = open, driza'm = druppel of h .d . tropfen,
zo dat drua'm uit *dropem(n) ontstaan is, dr2'am, treffen (*drepen)
en wt as m = werpen.
') Men vergelijke Sievers' Phonetik in de tweeds uitgave van Paul's
Grundriss, $ 52 : Zu den Unterarten des expiratorischen Silbenaccents
gehort
der sogenannte Stosaton des Danischen and Lettischen der
aich such in einzelnen Deutschen Mundarten zu finden scheint ."
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En ter verduideliking en bevestiging voeg ik hier ten slotte de ook
van Prof. Biilbring stammende belangrijke en gemakkelik toe to passen
proefneming bij, dat bij het uitspreken der hier genoemde vormen
tussen de ua en m, b.v . van hua'm, geen adem ontwijkt door een
stroohalm die men tussen de verder vastgesloten lippen neemt,
daarentegen wel bij 't uitspreken van een vorm als huape = ik hoop.
In dit laatste woord is dan ook geen keelexplosiva to horen .
Vervolgens deelt Jespersen mee dat in 't letties de stud voorkomt
in een woord als wilka = wolf (zie over wilks de opmerking
hieronder) ; en verder zijn de enige mij bekende voorbeelden in
't Engels to vinden.
Op p . 71 van dl . 29 van de Englische Studien, naar aanleiding
van een aankondiging van Jespersen's Fonetik, had ik aangegeven
dat ik 'tin Eng. woorden als pot, got meende gehoord to hebben .
Ik had, toen ik die noot schreef, blijkbaar Jespersen's voorbeelden
op p. 615 van zijn Fonetik niet voor ogen, anders zou ik mijn
noot verschillend geredigeerd en naar Jespersens voorbeelden verwezen hebben. Hij hoorde hot in tha't, can't, thin'k, pope, boo'k, i'ta,
migh't, cer'tainly, up, wha't, bough't, thin'k, aft, don't, wan't, open,
go't, tha't, brigh'tening, no't, in alle welke gevallen de konsonanten
heel duidelik uitgesproken werden maar, voegt Jespersen er bij, in
een enkel geval (in de uitspraak van een workman in Edinburg)
was de t in water geheel verdwenen . Dit is van belang niet alleen
in verband met de mij door Bulbring meegedeelde gevallen maar
ook en vooral met het feit dat Sweet (Handbook : p. 7 ; in de ,tweede
editie" hiervan, de Primer p . 12 is het merkwaardiger wijze niet
opgenomen) van Bell de mededeling opneemt dat to Glasgow de
stemloze explosiva door een keelexplosiva vervangen wordt ')
wa'er, bu'er = water, butter. Ik zelf hoorde Prof. Earle 't woord
curi'oaity uitspreken (in Nov . 1887) met een zeer duidelike glottal
catch en de bewaker van het Albert Memorial in Hyde-Park vergastte mij (Julie 1885) op de mededeling dat het daar tegenoverliggende gebouw was de ,Halbert 'All, Sir."')
Eindelik meen ik een glottal catch to herkennen in de beschrijving
van de uitspraak van 't woord Cock door Dr . Scripture, Studies from
the Yale Psychological Laboratory, 1899, VII p. 96 en zie mijn aankondiging van dit werkje in een volgende aflev . van de Engl . studien .
Dit is allesl
') De algemene redaksie is voor rekening van Sweet. De voorbeelden
geven alleen gevallen van de substitutie van de glottal catch voor t aan .
') Daar mijn Engels-kundige lezers uit den aard van de zaak moeten
denken dat dit laatste voorbeeld 'eenvoudig' een van de meest alledaagse
gevallen van h-dropping voorstelt, veroorloof ik me beleefd hun to vragen
hun oordeel hierover noch een paar bladzijden lang to willen opschorten .
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't Zal mijn lezers dadelik opvallen dat bij al de voorafgaande
voorbeelden - op eon na, waarover dadelik - de keelexplosiva
een geheel andere oorsprong schijnt to hebben dan de Deense Stod.
De ene uitzondering is Letties wilks. Want volgens Verner staat
hier in 't verwante Litauies de vorm wilkas naast met een muziekalies
aksent waarbij ,wi laag uitgesproken wordt, op de l loopt de stem
een kwart de hoogte in om dan op kas met een sprong op de
eerste hoogte terug to vallen ." (Dania IV, 227). Voor 't geval
nu dat het Litauies de oorspronkelike vorm en het letties de
nieuwere vorm vertegenwoordigt, wat ik niet weet maar wat de
gehele expositie van Verner door Jespersen mij doet vermoeden in dit geval is de ontwikkeling van wilkas tot wi'lk8 volkomen
parallel met die van m'illler tot m'il'ler . In elk geval zien we dat
de stod in 't Letties niet op dezelfde wijze als de andere niet-Deense
voorbeelden to beschouwen is .
Bij al de andere voorbeelden hebben we feitelik met een and e r e
keeleaplosiva to doen dan de stud en wel in die zin dat die en in
gebruik On in oorsprong verschillend van de Deense is, al is 't effect
dan ook veelal 't zelfde .
Over de kwestie van 't gebruik kunnen we 't met een enkele
opmerking afdoen . Terwijl n .1 . zo als we gezien hebben de Deense
Stod voornamelik, al is 't dan ook niet zonder uitzonderingen,
dient om woorden die anders volkomen gelijkluidend zouden zijn
van elkaar to onderscheiden - mijn lezers zullen uit de samenhang waarin ik hiervoor de Deense woorden citeerde wel begrepen
hebben dat de schijnbare verdere afwijkingen (b.v. hund tegenover
hun) alleen maar 'n kwestie van spelling is 1- d i e n t d e k e e leaplosiva in de andere talen tot niets . 1) In de noot op
pag. 430 heb ik er n .1 . al op gewezen, dat 't onjuist is die als 't
mid d e l to beschouwen o m 't woord bizondere emfase to geven .
Ik voor mij ken n .l . geen enkele overweging die hierop schijnt to
duiden . Integendeel wijst alles er op dat het omgekeerde 't geval is .
Reeds Jespersen heeft er in zijn meergenoemde verhandeling, bij
herhaling op gewezen, dat buiten sterke nadruk 6p een syllabe
(of 't verwandte verschijnsel : een zekere lengte van een syllabe)
de Stild niet voorkomt . Zo heeft b .v. de laatste syllabe van herlighed (kort uitgesproken) de Stild niet, maar wel als het lidwoord
of het meervoudsteken er achter staat : herligheden, herligheder.
Van eenzelfde oorsprong als van de niet-Deense keelexplosiva, uit
een muzikaal aksent kan geen sprake zijn, om de eenvoudige reden
dat er altans in de jongere taalperioden van een chromatics aksent niets bekend schijnt to zijn en 't natuurlik niet aangaat in
')

Hoe 't hier met wilkas wilks staat weet ik niet.
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deze enkele gegevens noch overblijfselen to willen zien van de
vroegere indo-europese intonatie, toen het woordaksent noch vrij was.
Maar 't kan daarentegen geen verbazing wekken, dat we als oorsprong voor de niet-Deense keelexplosiva 6en van de elementen
vinden die ook voor 't ontstaan van de Stod ale essentieel erkend
zijn, n .1 . emfase op de syllabe in kwestie .
En dat deze verklaring fysiologies juist is, schijnt mij buiten
twijfel . Te verklaren heb ik 't eigelik niet meer, want 't ligt
reeds opgesloten in wat hiervoor naar aanleiding van de zuivere
vokaal gezegd is (p . 428) en ik kan due volstaan met dit pier
kort samen to vatten en verder naar 't voorgaande to verwijzen .
Waar het hierop aankomt is dat er geen ander dan een graadverschil bestaat tussen de zuivere vokaal (II), de 'feste(r) vokaleinsatz' en de keelexplosiva (III) . Want bij de zuivere vokaal
staan de etembanden eenvoudig iets van elkaar af, bij de 'feste(r)
vokaleinsatz' en de keelexplosiva zijn ze tegen elkaar aan
gedrukt. Maar niet altijd even vast . Feitelik is 't genoeg dat de
luchtstroom onderbroken wordt, al is de sluiting ook noch zo licht,
ale het onderbreken maar plotseling gebeurt, om uit
de `feste(r) vokaleinsatz' de zuivere vokaal en daaruit de keelexplosiva
to voorschijn to doen komen . En 't is hier misschien de plaats
om op een ometandigheid to wijzen, die maakt dat de drie verschijnselen s c h ij n b a a r noch meer in elkaar lopen dan in werkelikheid 't geval is. De eigenaardige klank van een explosiva zo
ale p, hoort men - zie Jespersen's Fonetik p . 177 - niet bij de
sluiting, dan hoort men een overgangeklank (on-glide) ; ook niet
bij 't losmaken van de lippen, daar hoort men de eind-overgangsklank (de offglide) maar dit eigenaardige bestaat in d e s l u i t i n g
z elf. Past men deze teorie op de keelexplosiva toe, dan vindt
men dat 't afeluiten zelf van de lucht door de stembanden er 't
eigenaardige van uitmaakt. Zo bestaat dan ook een zeer gewone vorm
waaronder de keelexplosiva voorkomt, daarin, dat de stembanden
met een ruk gesloten worden, maar n i e t (in 't zelfde woord) of
pas langzaam geopend worden . 't Gevolg hiervan is, dat de op
de Stod volgende klanken niet of maar zeer onduidelik gehoord
worden . En zo is 't dikwels moeilik to bealissen of we met een
zuivere vokaal of met een 'fester vokaleinsatz', met deze of met
een keelexplosiva to maken hebben .
Worden daarentegen de stembanden niet alleen plotseling gesloten, maar 6ok met een ruk geopend en dan nog wel met een
sterke nadruk dan ontstaat een krachtige 'fester vokaleinsatz' en
daaruit de keelexplosiva. Want de nadruk op die syllabe gelegd,
maakt dat we in de beweging, waar we mee bezig zijn, (n .l. van
de stembanden) iets verder gaan dan anders 't geval zou zijn, we
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sluiten ze dan geheel, in plaats van ze dicht bij elkaar to brengen,
de stemspleet is dan geheel gesloten en vbor dat de volgende klank
uitgesproken kan worden, moeten de stembanden dus weer nit
elkaar gerukt worden . En met die ruk ontstaat de keelexplosiva.
Maar voor vele gevallen kan dit de verklaring niet zijn . 1k
bedoel vooral de voorbeelden van Glasgow en die van Voerde .
Voor alle andere, de geisoleerd staande gevallen, weet ik 6f zeker
dat de syllabe in kwestie met sterke nadruk uitgesproken werd,
b .v. in Halbert 'All Sir, 6f is die verklaring altans niet uitgesloten .
Maar bij de voorbeelden van Glasgow en die van Voerde vooral,
laat zich niet aannemen dat hier emfase in 't spel is want dan
zouden er dubbelvormen moeten bestaan, een aerie met nadruk
en sti)d, een andere zonder nadruk en met de t of p er in . En
hiervan is mij niets gebleken. Ik kan maar aan eon verklaring
denken en dat zou die zijn dat we hier met gevallen van explosiefsubstitutie to doen hebben, zoals - om maar 'n paar gevallen to
noemen - in moikie voor moitie en in 'r6repoc voor x6repoc to observeren
valt. Maar aangezien er tussen deze gevallen een verechil bestaat
dat nl . deze substitutie daar maar ,gelegentlich" en niet zoals in
onze voorbeelden geregeld voorkomt, erken ik dat over deze ,verklaring" 't laatste woord noch gezegd moet worden ')1
Wel is waar hebben deze beschouwingen dierekt niets met Nederlandse Filologie to maken, maar ik geloof dat de bestudering van
't onderwerp toch zijn nut kan hebben . Wie weet hoeveel gevallen
van die explosiva mijn lezers noch kunnen horen in de in dit
opzicht zeker noch niet onderzochte Nederlandse dialekten. En
in elk geval, ook bij negatief rezultaat, kan zulk een onderzoek
dienen ale oorgimnastiek .
Euskirchen-Renkum-Kristiania.
H . LoGEMAN .
') De laatste schrijver die aanleiding heeft dit onderwerp aan to roeren
is Axel Kock in zijn onlangs verachenen work Die Alt-und Neu8chwedische
Accentuiering
(Trubner, Strasaburg, 1901 p .p . 25 en v . v .). Hij
bespreekt de kweatie maar zeer in 't voorbijgaande . Ik citeer alleen de noot
op p. 26 die mij belangrijk voorkomt : „W6rter die in der danischen Reichssprache sowie Schwedisch and Norwegisch die ace . 2. haben" ('t door mij
hierboven alleen maar aangeatipte akeent, waaruit de gewone Deense stod
niet ontstaat), „bekommen im Westjutlandischen einen stoss, wenn k t p
oder ein konsonant + k, t, p, auf der wurzelvokal folgt, z.b . stappet (dan . rspr .
stoppet 'gestopft) . Dieser stoss steht nicht in verbindung mit der ace . sondern
ist waracheinlich als sine modification der aussprache der verschlusslaute
aufzufassen."
Ik kan over doze stud niet verder oordelen maar'tbovenstaande klinkt alsof we
hier met eon Deense parallel van de Glasgow-Voerde gevallen to doen hadden I

SCHETSEN UIT ONS MOEDERTAAL-ONDERWIJS .

III.
Laten wij nu eens samen lezen op blz . 80 van Analecta V.
zal 't je voorlezen :

Ik

AVONDZANG 1\
(uit : Greenwood, Gedichten).

De zon, alree beneen de kimmen
Wijkt voor den naderenden nacht,
De maan komt op haar beurt to wacht
En stoat met flauwer licht to glimmen .
Zie d' avondstar reeds aan den trans
Des blijden hemels vroolijk schijnen
Door 't floors der vale nachtgordijnen
Met hell' en tintelenden glans.
De vochtige avond is gevallen .
De dauw verspreidt zich op het land
En noopt den blijden herderskwant
Hot vee to drijven naar de stalle .
Ook dunkt het Bouwman last genoeg
Om 't blanke kouter rust to geven,
Hij keert vermoeid naar zijne dreven
En spent zijne ossen nit den ploeg .
Daar vindt hij zindlijk Elsje plassen
In 't zuiver water van den vliet
En onder 't neurien van een lied
Haar blanke kann' en ketels wasschen .
') Dit vers bent zich biezonder tot vivisectie en de behandeling ervan
hier uitvoeriger daar beknopter is 'en genoegen tot in de 6e klas toe . In
alle klassen kan het gebruikt worden van de derde af .
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De bij, die zich met honig voedt,
Uit roos en lelien gezogen,
Komt brommende teruggevlogen
Naar Bijmans korven, vol en zoet .
Mooi Aagje drijft langs klare bronnen
Uit grazige akkers opgeweld,
Haar witte schaapjes uit hat veld
En heeft hear spinrok afgesponnen.
Hat moedig ros staat op den stal,
Vermoeid, den ganschen dag to rennen
En graan in barg en schuur to mennen,
Den nijvren landman ten gevaL
Ai, zie dat meisje, schoon van leden,
Hoe vroolijk treedt het herwaarts aan ;
't Heeft reeds hat huiswerk afgedaan
En zingt eon deuntje weltevreden .
De stedeling bij dag vermoeid
In bezigheen en staatsbelangen,
Verkwikt zich in de rozenwangen
Van Laura, die zijn zieltje boeit.
De amid, die van den vroegen morgen
Tot aan den avond 't ijzer smeedt,
Verlaat het aanbeeld, nat bezweet,
Zoekt rust en laat violen zorgen .
De maan verzilvert kruid en mos,
Het steil gebergte en hooge duinen,
En flikkert op de breede kruinen
Van 't dichtbelommerd eikenbosch .
Dear 't vogeltje, nooit moo beluisterd,
De zangerige Filomeel,
Het woud door 't orgel van zijn keel
Aan tooverklankjes houdt gekluisterd .
Zwijg, lieflijk diertje, zoet op zang,
Gij zult u zelf to barsten zingen,
En Zoetje niet tot uwe aandacht dwingen,
Al zongt gij gansche nachten lang .
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Daar laat de waterval zich hooren,
Die op de keitjes breekt en stuit,
En wekt een kletterend geluid,
Dat de Echo wederkaatst in de ooren .
Hoe schittert ends het zilverlicht
Door d' eikenstammen en abeelen.
Ai, zie de maan dat beekje streelenl
Wat schooner voorwerp voor 't gezichtl
Driewerf gelukkige landouwen I
0 ziel verrukkende avondstond 1
Gij geeft, waar ik mij wends in 't rond,
Mij niet dan wonderen to aanschouwen .
„Da's wel mooi," zegt een jonge zo wat voor zich zelf ; de klank
beeft meer invloed op hem dan het beeld .
Vertel mij eens, Bertha, wanneer zou jij 'en „Avondzang" maken?
- Nooit meneerl - Zo? Maar dan 'en opstel over de avond, wat
toch op 't zelfde neerkomt? - Als ik 'en avond heel mooi gevonden
hadl - Goed. Laten wij dan nu is kijken wat voor avond deze man
bewonderd heeft ; in welke tijd van 't jaar om maar to beginnen? - In
de herfst, want de bijekorven zijn vol. - 'En vinger : „Jij, v. d . Laan".
- In 't voorjaar, want de zangerige Filomeel zingt en dat is toch de
nachtegaall - Maar dan kun je toch niet spreken van „een dichtbelommerd eikenbosch", zogt Bertha, en dan brengt het moedig roe het
groan niet in de schuur. - Maar de rozen en de lelien bloeien vroeger
en de boar is aan 't ploegenI - Juist, Van der Loan, maar nu zou
dit laatste toch ook in de herfst kunnen gebeuren . - Meneerl Kan
't ook geen zomeravond zijn? Die stedeling en dat meisje die daar
gaan wandelen, die smid die nat bezweet" ophoudt met werken, dat
,dichtbelommerd eikenbosch" doen mij aan de zomer denken ." - Dat
is dus het derde jaargetij! Kan 'took winter zijn? - Nee, dat kan
nietl - Krijgen we duo 'en duidelike voorstelling van de tijd van
'tjaar, Bertha? - Neel - Nu de plants. - 0 meneer, dat kan helemaal niet 1 - Wat niet? De maan verzilvert kruid en mos
Het stall gebergte en hooge duinen .
Bergen en duinen bij elkaarl - Goed zo, Jansen ; dat is dus
'en vergissing, dat steile gebergte, maar die duineu passen toch
goed in 'en hollands landschapl - Maar die waterval," die op de
keitjes breekt en stuit" en dat met kletterend geluid" noch wel? Dat
kan tech niet in Holland zijn . - Goed dan in de Achterhoek b .v. Ja, maar dear zijn geen hoge duinen . - Nu, Drente dan, dear ziju
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ze well - Maar daar is 'n oude vuile schaapherder bij de voile donkere schapen en geen Mooi Aagje" die bij witte schaapjes" haar
spinrok afspint. - Nee, da's waar, Bertha, en wie west of ze daar
met ossen ploegen? - Niemand komt nit die streek . Nu watervallen
heb je er niet, dat is zeker. In ieder geval ook hier blijkt het al weer,
dat we geen landschap voor ogen krijgen, waarin dit alles to zien is .
- Laten we nu het vers noch eons van voren of aan doorlezen .
Waarom komt in het eerste koeplet de maan" te wacht", denk je, Piet? Omdat het rijmen moet op nacht. - Ik geloof het ookl Je zou in 'en
ander vers noch gaan denken aan 'n ridder met 'en rond schild die
de wacht betrekt voor de tent van z'n vorst, maar hier, nu we zoveel
fouten al gezien hebben, geloof ik 't met je . Wie ziet lets leliks of
verkeerds in het tweede koeplet ? - 'En stuk of wat vingers . - Nu . . . . ?
- Die ster die vrolik" schijnt door 't floers van vale nachtgordijnen".
- 'En ander : En die vale nachtgordijnen" bij 'en blijde hemel". Goedzo . Waarom zijn die ,vale nachtgordijnen" daar opgehangen? Om 't rijm. - Ik vrees hat ook . - Nu veel van die koepletten verder
hebben we al besproken. Ziet nu ook noch de een of ander lets opmerkeliks? - Weer enige vingers . - Jij v. d . Laan? - In dat koeplet
van het moedig ros", daar staat" dat boast vermoeid de ganse
dag to rennen" en noch wel op stsl" I - Algemene hilariteit. - Juist,
maar hoe komt dat, wat bedoelt hij? - Vermoeid van, maar dat van
stuurde hem de mast in de war. - Ook 'en ander noch lets? - Hoe
doet die stedeling dat, meneer, zich verkwikken in de rozenwangen
van Laura"? - Jij dacht, dat hij beter dee 'en bad to nemen? Ik
ook . - Noch 'en vinger : Wat betekent hij last violen zorgen"? Als hat verklaard is, zegt dezelfde : maar dan past het hier niet bij l
Hij gnat toch niet dansenI - Waarom staat bet er, dunkt je? - Och
alweer om 't rijm I - Bij 't verder lezen slaan ze noch over dat men
moeilik kan zien bet flikkeren van de maan op de brede kruinen van
't eikenbos, tenzij men op het duin staat, aangenomen altijd dat hat
maanlicht in de eikenbladen terugglanst. Ook - de klas wordt 'en
beetje moe van het ingespannen denken - het kluisteren van bet
woud door 't orgel van de nachtegalekeel gaan ze voorbij, maar Bertha
zegt in eons : Wat is dat plat
Gij zult u zelf to barsten zingen .
En vraagt vergeefs, wie Zoetje is . En bet rezultaat is dat de lersar
met ironie vraagt of het niet waar is in dit vers, wat de schrijver zegt
in zijn twee laatste regelen :
Haarlem.

Gij geeft, waar ik mij wende in 't rond,
Mij niet dan wonderen to aanschouwen .
(Wordt vervolgd .)

J. B. SCHEPERB .

op SToET-Fs

EEN PAAR AANTEEKENINGEN

Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen enz ."

,Bij de pink(en) zijn", zegt Dr . Stoett, sub No. 1566, d. w. z . bij
de hand zijn,
Met zekerheid is omtrent den oorsprong dezer
uitdrukking niets to zeggen
" Iiij mat dan eon pate aanhalingen volgen, waaruit blijkt, dat ook in Friesland de uitdrukking
in gelijke beteekenis voorkomt, terwijl ze daarentegen in 't Yperensch
,geld hebben" schijnt to beteekenen, en, blijkbaar daarmee in overeenstemming, in Groningen zuinig zijn, op de kleintjes passen ."
Onwillekeurig kwamen mij, bij eon oogenblik nadenken, toen ik op
daze plaats geen verklaring vond omtrent de herkomst dezer uitdr., in
de gedachte do woorden : pinkers (de haren der oogleden) en 't werkw .
pinken voor : knippen met do oogen, meer in 't bizonder bij groote
inspanning om to onderscheiden, wanneer het licht to zwak is, vaak
ook, wanneer slaperigheid het zien moeilijk maakt. En Kiliaan er
eons op naslaande, vond ik : pincke, vetus Lumen, Oculus ."
Zou nu de uitdr. bij de pink(en) zijn" niet zeer goad verklaard
molten worden als : bij de oogen zijn, d. w. z. vlug met de oogen
zijn, zijn oogen good weten to gebruiken" ; en dug volkomen to vergelijken
met de uitdr. bij de hand zijn", voor zijn handen good weten to
gebruiken", overdr . zich vlug weten to redden?" Tegelijk zou dan
veel zuiverder de eigenlijke beteekenis van de uitdr . worden opgehelderd,
dear zij niet zoozeer gebruikt wordt van iemand, die bij de hand is"
- wat Loch altijd eon min of meer ongunstige eigenschap aanduidt, dan wel van hem, die goad toekijkt, die zijn oogen good den kost
goof t, die eon vlug oordeel bezit, schrander is, en alzoo in beslist
gunstigen zin gebezigd .
Ook de beteekenis, welke men in Yperen en Groningen san doze
uitdr. hecht, zou hieruit gemakkelijk zijn of to leiden, n .l. scherp toezien
bij 't doen van uitgaven of daar, waar maar iets to verdienen valt,
dug : op de kleintjes passen, en dientengevolge rijk worden, geld hebben ."
Ook van eon andere uitdrukking, waarmee Dr. Stoett geen read
west en waarop toevallig mijn aandacht viel, waag ik 't hier eon verklaring to geven : wellicht vindt zij genade in de oogen ook van
anderen. Ik bedoel de welbekende uitdr. : , Holland is in last." (Stoett
No . 784.) .
De verklaringen, door Borchardt en Tuinman gegeven, worden door
Dr. S. gewraakt, omdat de spreekwijze reeds voorkomt v66r de gebeurtenissen nog hadden plaats gehad, waaraan zij volgens laatstgenoemde uitleggers ontleend zou kunnen zijn . Maar zouden we wel,
T. & L. XL
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ter verklaring, naar bepaalde historische feiten behoeven to zoeken?
Levert onze Vaderlandsche Geschiedenis niet voorbeelden genoeg van
den sterken naijver, welken de overige provincien ten opzichte allereerst
van Holland . maar ook van Zeeland gevoelden, one deze uitdr. to
mogen opvatten ala een ironiache uiting van die wangunst? Blijkbaar
wilde men zeggen : Of de andere provincien al in moeilijkheden geraken of verkeeren - of zij zich al opofferingen moeten getroosten
ten gerieve van Holland en Zeeland - dat komt er natuurlijk zoo
erg niet op aan ; ale 't Holland (en Zeeland) maar wel gaat. Maar
o j6, . . . . ala men 't d :ar to kwaad krijgt : dan is Holland in last ;
en dat is heel wat ergerl" Teekenend voor deze uitlegging is m . i. de
uitbreiding van deze zegswijze, die bij Fokke B. R. 2, 197 gevonden
wordt : „Dan was Holland in last en Zeeland in arbeid" ; en niet
minder pleit er voor de omstandigheid, dat ze, voor zoover mij bekend,
ook tegenwoordig nog uitaluitend ironisch" wordt gebruikt .
Zwolle.
A . J. BOTERMANs .

OVER ONDERWIJS.

Ale wij hebben ingezien het wenschelijke van de aankweeking van
gezond nationaliteitagevoel op de gymnasien, welke zijn dan daartoe
de middelen?
In 't algemeen mag men eiachen dat een docent wat geestdrift heeft
voor een goede zaak, dat hij houdt van zijn yolk, van zijn land, van
zijn kunst, van zijn geschiedenis. Al spreekt hij er niet over, doordat
zijn vak vaak dat niet medebrengt, de jongen zal aan eon enkel ontvallen of in 't voorbijgaan gezegd woord kunnen merken dat zijn leermeester liefde heeft voor zijn omgeving, en het goede in zijn yolk
waardeert .
Is de docent van nature pessimist, zoo wake hij er tegen met alle
macht, dat hij die gevoelens niet plante in het hart van zijn leerling .
Hij bedenke welk een greet nadeel hij gnat stichten door dat to doen,
hoe een jongensziel niet vleugellam mag worden geslagen v66r den
strijd des levens, en zoo hij meent dat het peasimiame een waarheid is,
die hij zoo goed moet dienen ala iedere andere waarheid, dan stelle hij
zich goed voor den geest dat, evenmin ala veer het idealisms, een
streng bewijs to leveren valt voor het pessimisme, zelfa niet door een
Schopenhauer. Hij bedenke dat een jong mensch idealisme noodig
heeft, als een plant de zon . En waar het pessimisms to begrijpen is
in een levee van nadenken na een diepen teug nit het groote bestaan,
zoo is het in strijd met de weinige ervaring van de jeugd en het frisch
opbloeiende van de jonkheid, waarvan de teere bloesems spoedig zouden
gaan kwijnen onder de nachtvorst van de berusting in het onvermijdelijke .
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In 't kort wil ik nu de vakken opgeven, die ons gevoel van natie
kunnen leeren verhoogen . Gelijk in Duit8chland de moedertaal het
middelpunt is van alle vakken, zoo moest dit ook op onze gymnasia
zijn. Van de n . b . 12 wren Nederlandsch op onzen geheelen rooster,

worden er in de le en 2e klasse 5 zoo good als vermorst met de beoefening der spraakleer.
Hier leert de jongen zijn moedertaal vervelend vinden. Gelukkig
komen hoe langer hoe meer docenten van deze m. i. niet good to
verdedigen methode terug en geven aan de alles near zich toehalende
grammatica slechts het hoog noodige .
Hot ligt niet in mijn plan aan to geven, hoe hot best kan gewoekerd
worden met die 12 uren Nederlandach . Doch het onderwijs moot in
het algemeen gericht zijn zijn op het openers van de rijke bronnen
onzer taal, in de eerste plaats het doen hooren van hot lied in de
verachillende tijden . Voor het lied zijn jongens zeer bevattelijk, vooral
wanneer de docent good voordraagt, mooie klanken maakt en zelf door
en door voelt het naleve en eenvoudige onzer volksliederen . Een enkelen
keer late hij eon jonge musicus op de viool do melodie weergeven . In
de hoogere klassen moeten onze classici naar voren treden : Vondel,
Hooft, voorafgegaan door Marnix en als compensatie van dozen Bijns .
Ten slotte de nieuweren : Vosmaer, Perk, Kloos, v . Eeden's Kleine
Johannes en, vindt men tijd, wat van Verwey, v . Deyssel, Helena
Swarth of van eon ander . Over de wijze van behandeling dezer voor
het onderwijs zoo moeilijke school, kan ik nu niet spreken . Z66 moat
echter de keuze z jn nit onze geheele letterkunde dat de mooie zijde
van hot karakter van ons yolk, van zijne vreugde en leed, van zijn
wagen en winnen duidelijk op den voorgrond treedt.
Ik stel mij goon partij in de eischen van de nieuw-spellers, doch
dit staat bij mij vast na menig gesprek met Dr . Mansvelt, den gewezen Superintendent van het lager onderwijs in Transvaal, dat wij
afstand moeten doen van hot onderscheid in geslacht van zaaknamen
(behalve het onzijdig geslacht ; en dat wij de dubbele ee en oo en hot
onderscheid tusschen ei en ij moeten laten varen . Een Afrikaner kan
onze teal good leeren schrijven behalve op deze punten en rekent men
hem dit als fouten aan, die eon beschaafd man of vrouw niet mag
maken, zoo gebruikt hij liever de Engelsche teal . Is dit nu van onzen
kant zuik een groot offer? Of wordt het niet meer dan tijd dat ook
wij broken met een gewoonte, waarvan het aanleeren alleen eon m . i .
niet to verdedigen aantal urea aan onze kinderen kost.
Het bewijs is m. i . nog niet geleverd, dat door die twee veranderingen
in onze spelling en geslachtaanwijzing, die ik zoo vrij ben verbeteringen
to noemen, onze taal schade wordt aangedaan .
En er mag met klem op worden gewezen, dat wij onze taal mooier
en zuiverder voor de klasse moeten gaan spreken. De voile klank-
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rijkdom moet haar worden geschonken . Want niet alleen dat de
Hollander zich geen voldoende moeite geeft voor de juiste uitdrukking,
den stevigen zinbouw en do symmetrische ontplooiing der zindeelen,
maar bij de uitspraak mishandelt hij vaak onze mooie klanken . Een
slecht voorbeeld wordt helaas gegeven bij het lezen van Grieksch en
Latijnsch proza of poezie. Dat eentonig gedreun is typisch op onze
gymnasien . Beginnen wij met ten minste bet Nederlandsch, vooral
in de kunstproducten, vol en klankrijk voor to dragen . Wij moeten
verbeteren en van de gymnasien, als van de plaatsen van aankweeking
van hoogere beschaving, moet de stoot uitgaan . Laten wij eerbied
wekken voor onze eigen teal, dan eeren wij in haar ons yolk en onze
stamgenooten .
Uit de rede, gehouden in de Vergadering van leraren aan
Gymnasia, door DR . A. W. vAN GEER (Neerlandia, 5e
jrg . No . 8, 1901 .)

OVER ALGEMENE SPREEETAAL .

Was S i e v e r s vorgetragen hat, ist aus seiner Phonetik allgemein
gelaufig and kann ausser betracht bleiben . Dieser mit der theatersprache grundlich vertraute gelehrte hat abar auch darauf hingewiesen,
dass es sich nicht um schulineisterliche vereinheitlichung der phonetischen
leistung des schauspielers handeln kann . Er hat die artikulatoriechen
d i f f e r e n z e n der v e r s c h i e d e n e n sprachformen veranscb aulicht
fiber die der schauspieler verfiigen muse and das ist der einzige fruchtbare gesichtspunkt, den ich im ganzen buche gefunden babe, den aber
Siebs leider nicht voll gewfirdiht hat . Denn er ist auf den holzweg
geraten. Er dekretiert . Die aussprache des au besteht aus einem
hellen kurzen a mit folgendem geschlossenen o . Sievers hatte aber
vor der kommiesion ausgefuhrt : fur au spricht man auf der bnhne in
der mittellage aS, in den tiefen lagen mehr nach 66, in der lyrischen
lage mehr nach d1 hin. Wie reimen sich these beiden stellen des
buches zusammen?
Die einzelvorschriften, die Siebs gibt, sind so gehalten, dace wir
alle veranlassung haben, die herren regisseure zu warnen, sich von
einum deartigen regelbuch irgend beeinflussen zu lassen . Welcher
schauspieler wird es sich gefallen lassen, dass ihm ein ganz etarrer
theoreriker den reichtum seiner artikulationen and seiner akustischen
wirkungen beschrankt 1 Auch die kunst des schauspielers bedarf wie
jede kunst der totalitat ; es ist gahz verkehrt, zu dekretieren : alle b
d g im silbenanlaut sind mit etimmton zu sprechen ; ein tuchtiger
schauspieler kommt damit gar nicht aus, denn or weiss, dass das
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ethos s e i n e r r of l e im eiaen fall stimmhafte, im andern fall stimmlose medien verlangt . Freuen wir uns des uppigen reichtums phonetischer erscheinungen in unserer deutschen volkssprache, storen wir
nicht den zusammenhang des sprachkanstlers mit der lebendigen volkssprache and schrecken wir doch ja nicht non schauspieler ab, wenn
sein talent In treibt. Die aussprache hat in den dienst der kunst zu
treten, nicht umgekehrt . Wiirde irgend ein bahuenleiter auf den gedanken verfallen, die Siebs'sche schrift als grundlage zu aussprachereformen zu wahlen : sie wurde zu einer geradezu verheerenden, glucklicherweise durch die grenze des lacherlichen gehemmten, gefahr werden .
Siebs behauptet, die unterschiede, die in der aussprachepraxis der
verschiedenen deutschen biihnen beobachtet warden, seien nicht allzu
wichtig . Warum hat er sie uns vorenthalten? War es nicht die erste
aufgabe, eine moglichst erschopfende ftbersicht zusammenzustellen, die
alles enthielt, was an schwankungen auf der hedtigen buhne anstossig ist?
Aber es ist Siebs offenbar gar nicht so sehr um die uniformierung
der buhnensprache als um eine deutsche normalaussprache zu tun, die
er als nationale deutsche sache angesehen wissen will . So beriicksichtigt
er denn bei seinen normierungen naturlich nur die ruhige, verstandesmassige redo ." Wir aber fragen uns, wozu er sich dann iiberhaupt
an die schauspieler wendet?
Kurz, wir haben es bei dem neuen unternehmen mit einem oft gewagten and immer verungluckten experiment zu tun . So weinig wie
unsere schriftsprache, wird eine seit den tagen Herders geforderte
normalaussprache von einzelnen dekretiert werden konnen . sic bedarf
wie jene stetiger geschichtlicher entwickelung .
Zo schrijft prof . Kauffman in zijne beoordeling van Siebs, Deutsche
buhnensprache, dat als de spraak-eenheid van Duitsland zou moeten gelden .
Ook in ons land zijn er die e n normaaluitspraak willen opdwingen
aan alle beschaafden .
Laten we de klankenrijkdom van onze taal niet verminderen, en
houden we eenheid alleen waar werkelike 66nheid is .

'T KLASSIEKE.

Evenals 'n kandidaat voor de Tweede Kamer de Boer op gaat om
z'n politieke voortreffelijkheid uit to stallen, zoo is sinds eenige tijd
de klassieke filologie in ons land druk in de weer om bij et „beschaafd"
publiek propaganda to maken : ze wil iedereen in staat stellen eventjes
door 'n klein gaatje to gluren naar et land gesucht geahnt and nie
gekannt en hoopt dat dankbaarheid voor al of niet metrisch toebereid
genot 'n eventueel gunstige meaning omtrent haar recht op heerschappij
in et gymnasium zal bevestigen.
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Ik geloof niet dat ze veel plezier zal hebbon van 'r work . De welwillendheid waarmee wij gewoon zijn de eenvoudigste opmerkingen van
'n klassiek schrijver op to blazen tot eeuwig ware uitingen van et
diepste inzicht in et menschelijk hart" enz . mogen we niet onderstellen
bij iemand die zooveel dieper en rijker menschenkennis gevonden heeft
bij modernen en bij et vergelijken minder bevooroordeeld is, en ik
vermoed daarom dat, wat de gedachtewaarde betreft, de klassieken
maar 'n matige bewondering zullen opwekken . Wat de waardeering
van de kunstwaarde aangaat, staat de zaak niet veel gunstiger . Ten
eerste zijn wij, die aan die gedachtearmoe gewoon zijn, beter getraind
in et uitsluitend letten op de man i e r waarop gegeven wordt wat de
tijd geven kon en de kunstsoort geven mag ; 'n niet klassiek gevormde"
daarentegen is allicht verwend : hij verlangt in der schonen Form die
schone Seele en heeft waarschijnlijk meer moeite dan wij met die magere
ziel voor lief to nemen en 'n poezie to waardeeren die door die m an i e r
alleen of hoofdzakelijk uitmunt en ook alleen hoeft uit to munten als
ze episch is. Ten tweede : kan etgeen mooi is in 'n nog weinig abstrakte
taal, waarin ook zonder hulp van vergelijkingen alles aanschouwelijker
is, mooi blijven ale et (niet omgesmolten wordt in de ziel van de dichters
van Persefone, Demeter, Ganymedes, Mei, maar) gewoon overgebracht
wordt in 'n teal van veel hooger abstraktiegraad waarin alleen door
gelukkige woordgroepeering en door beelden lijn en kleur to bereiken
is? Ik betwijfel et. Wat ginds kinderlijk, eenvoudig en natuurlijk is,
wordt hier kinderachtig, nuchter en onnoozel . Alleen et bloedoffer van
et genie kan leven geven aan ooze lichaamlooze woordschimmen ; et is
niet genoeg ze op 'n rijtje to zetten zooals et verstandelijk verhand et wil,
en meer doet tech 'n vertaler niet. Z'n work roept de herinnering
op aan verdroogde bloemen uit Egyptische graven . Daarbij komt nu
nog dat et deftige, et geleerde, et plechtstatige haast niet to vermijden is.
Als Telemachus op reis gaat, heschen ze haa8tig de pijnboommast
op, zetten hem rechtop in de holte van het middenblok, bonden hem
toen met de stagtouwen stenig vast en he8chen vervolgens has witte zeil
met stevig gevlochtene riemen . Thane deed de wind het midden van
't zeit zwellen en de donkerkleurig glineterende golven kloteten luid
bruischend aan weerszijden om de kielbalk van het voortzeilend echip.
Is dit tech niet anders dan gezeur ; et lijkt op et opstel van 'n
jongen, die niet weet, wat i er van moat zeggen" en nu door veelheid
van adjektieven de regels volsmeert . Als 'n eindexamenkandidaat et
waagde z'n hollandsch opstel met dergelijke zinnen uit to dijen, zou
men dan ook spreken von et schilderachtige dat er ligt in die epitheta
en zou men 'in ook houen voor 'n genie dat met wijze, kunstzinnige
zelfbeheersching toch vooral niet to veel wil zeggen maar de verbeeldingskracht van de lezer wil laten werken?
DR . J. A. DER Mouw, in 't Museum, 9e jrg. No. 6-7 .

LETTERKUNDIGE SPROKKELINGEN
UIT DE BRIEVEN VAN WIJLEN
J . A . F. L. BARON VAN HEECKEREN.

7.
DE SPREEKTAAL, WEGWUZER DER SCHRIJFTAAL .

Overigens troost ik mij een weinig over mijn slecht hollandsch, daar
immers tegenwoordig onze beste schrijvers, volgens de critici, hunne
taal niet kennen . Busken Huet zegt dat jufvrouw Toussaint geen
hollandsch schrijft ; Multatuli beweert dat Thorbecke geen hollandsch
kent ; Nassau heeft de door van Lennep gestelde grondwet als eene
cacographie aangeduid : wat zal dan aan het dorre hout geschieden als
het groene reeds zoo veel moet lijden? Ik herinner mij dat ik eens
een bezoek bracht bij den nog al bekenden schrijver Gewin. Nauwelijks was ik bij hem of zijne verontwaardiging barstte los over het
slechte hollandsch van oiize eerste schrijvers . Hij had een stukje van
den ouden heer Smite voor zich dat aldus begon
De spoortrein Meld op aan het station X, niet om een reiziger uit
to laten, maar om er twee op to nemen. Daar ik van gevoelen was,
dat een zinsnede goed is, ale zij den lezer duidelijk doet zien, wat de
schrijver wil zeggen, dear Loch strikt genomen niemand recht heeft
meer to eischen, vond ik in die zinsnede nu zulk een gruwel niet,
maar de heer Gewin toonde mij aan (en de man had natuurlijk gelijk)
dat de zin niet deugde, want de trein hield niet op om iemand Wit to
laten of in to laten, maar omdat de machinist het wilde en het reglement het voorschreef. Maar tevens dacht ik, indien wij met zulk eene
koopmananauwkeurigheid moeten schrijven, dan is het beter de pen to
verbreken, want dan kan er hoegenaamd goon ruimte overblijven voor
het spel van gevoel en verbeeldingskracht. Dan had Erasmue ongelijk
toen hij den schrijver bespotte, die een geheelen dag noodig had om
een briefje van vier regels samen to stollen, waarin hij eenige boeken
to leen verzocht. Daarom, niet dat angstig bedremmeld en kreupel
loopen langs het smalle yonder der taalregels! Springen wij liever
over de sloot heen! Naar mijn gevoelen is het voldoende, zoodra de
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zin slechts duidelijk is . Hot onderscheid tusschen levende en doode
talen bestaat m . i. daarin dat de eerste worden geregeerd door de
spreektaal van het yolk, maar bij de laatste de taalgeleerden vrij spel
hebben om, zelfs meer of minder gelukkig, deze doode vogels op to
zetten. Dat de uitspraak bij de levende talen de spelling most regelen,
is dunkt mij, boven alien twijfel verheven.
18 Maart 1865.
8.
VAN LENNEp's VERMAKELIJKE SPRAAKKUNST.

Eenigzins moet ik met u verschillen in uw oordeel over van Lennep's
Vermakelijke Spraakkwnst . Ik stem toe dat er veel flauws in zit en
dat hat nooit zweeft boven de sferen van het laag komische, maar
.toch vind ik er veel wezenlijk aardigs in, b .v. de brief van do Leidsche
keukenmeid, het gedicht van de hanen en duizend andere gekke
dingen . Wij, Nederlanders, schijnen geen smack genoeg to bezitten
om behagen to vinden in hat waarlijk komieke. Een Moli<are vindt
onder ons wel bewonderaars, maar geen navolgers. De gedichten van
den &hoolmee8ter gaan can hetzelfde euvel mank als van Lennep's
Vermakelij ke Spraakkunst, maar toch most men den man lief krijgen,
die op zuik een leeftijd nog altijd blijken geeft van zooveel joligheid .
Wij moeten hem dankbaar zijn dat hij ten minste ons kan doen lachen,
al is hat dan ook maar om zijn flauwheid. Hot zou kunnen zijn
dat in dat laag komische de kiem lag voor een echt hollandsch
blijepel, want als men hat wezenlijk flauwe, dat aanwezig is, zoowel
in de gedichten van den Schoolmee8ter, als in sommige gedichten
van van Lennep en de &hoenen op keur van Koopman8 van Boekeren
afzondert van hat aardige dat men er in kan vinden, houdt men toch
lets over dat echt hollandsch is en waaruit men de kiem voor lets
beters later kan verwachten .
21 December 1865.
9.
FEITf's TRANEN.
Voltais •e verhaalt ergens van een man, die met tranen in de oogen
over zijn zoon sprak, terwijl hat later bleek dat hij nooit kinderen had
gehad . Zoo denk ik mij ook Feith's tranen .
8 Maart 1887 .

BOEKAANKONDIGING.

De Gedichten van Constantijn Luygens, near zijn

handschrift uitgegeven door DR . J. A . WORP.
Negen deelen. Groningen, 1892-1899 .

In 1823 was het Rijk door aankoop in hat bezit gekomen van een
aantal handschriften van de familie Huygens, die vervolgens door de
regeering onder verschillende archieven en bibliotheken werden verdeeld .
Die van de gedichten van Constantijn vielen ten deel aan de Bibliotheek
van het Koninklijk Instituut (later Koninklijke Academia), maar werden
daar een halve eeuw lang zoo good als geheel vergeten, tot ze in 1872
tengevolge van do herleefde belangstelling in then dichter, opgewekt
door Jorissen's book, door Prof. Boot op een zolder werden teruggevonden. Een zorgvuldige catalogiseering en rangschikking volgde . De
handschriften bleken van het grootste belang to zijn : een derde gedeelte dier gedichten was nog nooit gedrukt geworden . Nu eerat
kwamen aan hat licht de meeste van 'a dichters Nederlandsche verzen,
na 1672 en van zijn Latijnsche, na 1655 geschreven (van daze waren
slechts het Cluys-werck en de Do vita propria sermones reeds vroeger
gedrukt geworden) ; verder de Latijnsche verzen van zijn vroege jeugd
van 1601-1616 ; tallooze Fransche verzen, 435 bladzijden vullende,
en nog vela Nederlandsche verzen van voor 1672 . Een publicatie
was to verwachten, waarbij men twee wegen kon inslaan . Of
men kon alleen de nieuw ontdekte gedichten uitgeven, of men kon
een complete Huygens-editie tot stand brengen, ingericht op een wijze,
die voldeed aan de wetenschappelijke eischen van den tijd, near de
opvatting, die men daarvan had . De eerste, eenvoudiger weg word
niet ingeslagen ; blijkbaar spoorden de welgeslaagde nieuwe uitgaven
van Vondel en Hooft aan den tweeden to volgen . Reeds in 1881 en
1882 verschenen dan ook twee afleveringen van de „Volledige dichtwerken van Constantijn Huygens, met aanteekeningen van P . Leendertsz Wzn .", doch toen daze uitgave door de kritiek niet zeer goad
bleek to zijn ontvangen, ward ze gestaakt. Daarna ondernam Dr.
J . A. Worp de zoo gewichtige task, nu met gelukkiger gevolg . In
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1892 verscheen het eerste deal en na zeven jaar was de uitgave met
het negende voltooid . Een bespreking van dit standaardwerk mag in
dit tijdschrift niet ontbreken en wordt dus hier den lezers aangeboden .
Het zal een beknopte bespreking zijn, die zich ten doel stelt den aard
van het werk in het licht to stellen en slecbts op een enkel punt
een afwijkende opvatting wenscht voor to staan, niet een alzijdige
beoordeeling, welke het karakter eener afzonderlijke studie aannemen zou.
Het eerste hoofdkenmerk dezer uitgave is, dat daarin alle gedichten
van Huygens zijn opgenomen, niet alleen de Nederlandsche, maar ook
die in het Latijn en het Fransch, om van de kleinigheden in het
Italiaansch, Engelsch en Hoogduitsch, ja zelfs in het Grieksch en
hat Spaansch nu niet to spreken . Volkomen to recht, daar hetgeen
door onze dichters in vreemde talon geschreven is, naar onze meening
even goad tot onze litteratuur behoort als 't geen zij hebben gedicht in
hun moedertaal ; inzonderheid geldt dit voor de Latijnsche poezie der 16e
en 17e eeuw. Bedenkelijker schijnt, dat Dr . Worp ook heeft laten drukken
de gedichten, die Huygens-zelf bepaaldelijk ongedrukt heeft wenschen to
laten . „Onbarmhartig" zegt de uitgever, Inleiding, IX, „wordt de sluier
weggeschoven, wordt meegedeeld, wat hij zelf niet gedrukt wenschte
to zien ." Maar welbezien moeten wij ook hierin zijn opvatting
billijken. Immers Huygens is ontegenzeggelijk een groot man ; en het
komt ons voor, dat het bij de zulken - maar ook bij de zulken
alleen - van belang is alles to kennen, zelfs het om welke reden dan
ook afgekeurde.
Een tweeds hoofdkenmerk is, dat alle gedichten afgedrukt zijn naar
de handschriften, zoo die er zijn, en dit is het geval met verreweg de
meeste van Huygens' gedichten. Ofschoon Dr. Worp nog verscheiden
andere handschriften van gedichten van Huygens heeft gevonden, bevatten die der Koninklijke academia toch de overgroote meerderheid.
Deze nu worden door den uitgever verdeeld in drie varieteiten : het
klad, het net en de voor de drukkerij bestemde kopij . De laatste
varieteit verschilt weinig van het net, doch is kenbaar aan de vele
aanwijzingen voor den zetter. Van slechts enkele gedichten komen
alle drie varieteiten voor ; meermalen bestaan alleen het klad of de
kopij voor de drukkerij. Waar de drie varieteiten van een stuk voorkomen, liet Dr. Worp noch klad, noch kopij drukken, maar koos hij
een middenweg en nani het net. Het zou toch onbillijk zijn", zegt
hij, Inleiding, XXVI, ,oni de brouillons van een dichter to laten
drukken. En aan den anderen kant heeft Huygens nog wel eons in
de kopie voor de drukkerij iets veranderd, wat hij niet voor het publiek
wilde brengen in den vorm, then hij er eerst voor gekozen had ."
Waar slechts klad en kopij voorkomen, koos de uitgever in den regel
de kopij en hij nam slechts het klad, indien er geen ander handschrift
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was . Waar van een gedicht geen handschrift aanwezig is, word de
text van den eersten druk gevolgd . De lezingen der verschillende
handschriften werden, uitgezonderd de doorhalingen, in de noten geplaatst. Ook wat de spelling betreft, werden nauwkeurig de handschriften gevolgd, ook al is zij in den druk veranderd, uitgezonderd,
voor bet gemak van den lezer, waar Huygens onze v door u weergeeft : in
dit geval werd de huidige spelling gevolgd . Ook de interpunctie der
handschriften werd zooveel mogelijk weergegeven. Waar in den druk
door Huygens nog verzen waren ingelascht, werden deze wel in den
text opgenomen, maar tusschen haakjes geplaatst . Met de uiterste
zorg werd voor een nauwkeurige weergeving der handschriften gezorgd :
de drukproeven werden zooveel mogelijk met de handschriften zelf
opnieuw vergeleken .
Doch ook de drukken heeft de uitgever niet ongebruikt gelaten . De
afwijkende lezingen der voornaamste zijn in de noten vermeld geworden,
wanneer ze nl . van eenige beteekenis zijn . To recht heeft de uitgever
gemeend niet to veel varianten to moeten opnemen : zoo bespaart hij
one alle spellingsvarianten en ook die van drukken, welke waarschijnlijk
slechts nadrukken zijn .
Bij elk gedicht staat opgegeven, op welke bladzijden der voornaamste
uitgaven bet to vinden is . De plaatsen nit allerlei schrijvers, die
Huygens zoo gaarne en zoo overvloedig pleegt to citeeren, werden opgenomen, maar begrijpelijkerwijze, niet bij die schrijvers zelf gecontroleerd .
Het derde hoofdkenmerk dezer uitgave is de streng chronologische
orde, waarin de gedichten door den uitgever zijn gerangschikt . Dit
was mogelijk en betrekkelijk gemakkelijk, doordat Huygens gewoon was
zijn gedichten to dateeren . En ook de ongedateerde, die de minderheid
uitmaken, bevattten toch soma een aanwijzing, waardoor zij op bet juiste jaar
kunnen worden geplaatst . Ontbreekt echter zulk een aanwijzing, dan
moest de uitgever bet gedicht op good geluk of plaatsen, daar dan
slechts bet letterschrift - bet schrift van Huygens was gedurende
zijn lange leven niet gelijk gebleven - do periode aanwijst . Het was
onnoodig bet jaartal onder elk gedicht to zetten : Dr. Worp plaatste in
den rechter of linker bovenhoek van elke bladzijde bet jaartal der gedichten, die op die bladzijden voorkomen, zoodat men uiterst gemakkelijk
kan vinden, wat de dichter in een bepaald jaar heeft geschreven . Van
bet chronologische systeem moest natuurlijk eenigszins afgeweken worden
bij de langere gedichten, waaraan in verschillende jaren gewerkt is .
Gesteld nl. al, dat altijd aangewezen kon worden, wat van doze in elk
dier jaren valt, dan zou bet 't systeem tot in bet absurde doordrijven
zijn, indien men die lange gedichten nu ook broksgewijze bet drukken .
Zij werden dan ook in hun geheel geplaatst op bet jaar hunner voltooiing. Overigens heeft Dr . Worp bet stelsel schier tot in zijn uiterste
consequentie doorgezet : zelfs reeksen of bundels van gedichten, die
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eng bij elkander behooren als de Zedeprenten, Stede-stemmen en Heilige
dagen zijn ter wille van het stelsel Wt elkander genomen ; de afzonderlijke gedichten staan nu dikwijls vrij ver van elkander verspreid .
Dit nit elkander halen verdedigt Dr. Worp, Inleiding, XXIX, hiermede,
dat men op die wijze een volledig beeld van Huygens' dichterlijke
werkzaamheid gedurende een bepaald tijdperk verkrijgt, maar het is de
vraag, of de winst, die aldus verkregen wordt voor de kennis van
Huygens' leven en dichterarbeid, wel opweegt tegen de in eon ander
opzicht geleden schade . Neem b.v. het Dagh-werck, zooals het
het vierde book der Korenbloemen vult . Eerst eon vierregelig echt
Huygensiaansch versje als motto ; dan de opdracht aan „Sterre" in
plechtig en toch aandoenlijk Latijn en eon karakteristiek voorredetje.
De daarop volgende lofverzen gaan wij met stilzwijgen voorbij .
Na het dichtwerk zelf met zijn schat van ernstige of schalksche
wijsgeerige en menschkundige beschouwingen van hooger of lager vlucht,
maar altijd geestig en interessant . De onvoltooidheid van het werk,
tengevolge van den vreeselijken slag, die den dichter getroffen heeft .
De roerende laatste bladzijden in proza met de citaten nit Petrarca en
eindelijk het schoone, Shakespere waardige sonnet op de dood van
Sterre.' Dat alles vormt eon waarlijk schoon geheel, vol echt dichterlijke working. Maar in de uitgave van Dr. Worp is het uiteengerukt.
Hot motto staat door eon ander gedichtje van het werk, waar het betrekking op heeft, gescheiden . De opdracht en het voorredetje vindt
men in eon noot, aan het einde van belangrijke, maar niet dichterlijke
beschouwingen over de handschriften en den tijd der bewerking. De
roerende laatste bladzijden zijn ook in eon noot komen to staan . Het
mooie sonnet, dat zoo voortreffelijk hot werk besluit, is twee bladzijden
vbor het werk afgedrukt geworden, omdat het toevallig gedicht is vijf
maanden voor Huygens de laatste regels van zijn onvoltooid gebleven
werk geschreven heeft. Wat blijft er flu van do poetische working
over? Natuurlijk heeft Dr . Worp de aan zijn chronologisch systeem
verbonden bezwaren evengoed als wij ingezien. In zijn noten, wij
zagen het reeds, poogt hij to vergoeden, wat hij in zijn text moot weglaten . Bij de stukken nit de zoo even genoemde bundels geeft hij
conscientieus in de noten op, dat zij tot die bepaalde reeksen behooren
en in hot 9 8 deel geeft hij eon afzonderlijke lijst van de volgorde dier
reeksen of bundels . De philoloog en de snuffelaar, die slag heeft van
zulk werk en er lust toe gevoelt, kan zich dus de oorspronkelijke
rangschikking van Huygens-zelf reconstrueeren . Maar de door den
dichter bedoelde werking van hot geheel zal zich, vrees ik, niet zoo
gemakkelijk laten herstellen.
Van de ultra-chronologische rangschikking van Dr . Worp zijn wij
dus geen onverdeelde bewonderaar. Ja zelfs, wij zouden geneigd zijn,
nog eon step verder to gaan en het to betreuren, dat Dr . Worp zich

Boekaankondiging.

453

in zijn uitgave niet geheel gehouden heeft aan de rangschikking van
Huygens zelf, terwijl dan de nog onuitgegeven gedichten in chrouologische orde aan den herdruk der Korenbloemen en Momenta
Desultoria ale een lijvige appendix hadden kunnen worden toegevoegd .
Een register, zooals de beer Unger voor Vondel gaf, had voldoende
vergoeding gegeven voor bet grootendeelsche gemis der chronologische
volgorde : to omvangrijk zou zulk eon register niet hebben behoeven
to worden, daar men er de meeste sneldichten niet in had behoeven
to vermelden . Het zou meer dan genoeg geweest zijn, indien opgegeven
werd, hoeveel er van dit artikel in elk jaar was gefabriceerd .
Hetgeen wij van een enkel boek, bet Dagh-werck, opmerkten, nl . dat
bet een schoon geheel vormt, geldt evenzeer van bet geheele work, de
Korenbloemen, indien wij althans weigeren den to breeden staart der
sneldichten nauwkeurig to beschouwen . Desinit in piscem, maar 't is
recht en reden een man als Huygens zijn menschelijke onvolkomenheden
niet to zwaar aan to rekenen . Niet enkel bet schrijven der afzonderlijke
gedichten, ook de samenschikking er van en wat daar verder bij behoort,
als b.v. de naamgeving van den bundel, is dichterswerk of kan bet
althans zijn. En zeker is dit bet geval bij de Korenbloemen . Reeds
de geestige titel en bet karakteristieke very tot verklaring er van geven
one in bet kort de geheele persoonlijkheid van den poeet Huygens.
In Dr. Worp's uitgave echter lezen wij ergens in de Inleiding dat een
der bundels van Huygens Korenbloemen heat en ergens op een jaar
vinden wij tusschen andere gedichten, zonder eenig verband, dat karakteristieke vers . De dichterlijke werking van titel en uitlegging zijn
geheel to loor gegaan.
Ten zeerste verheugt bet ons thane over to kunnen gaan tot de
vermelding van eenige voortreffelijke eigenschappen van Dr. Worp's
uitgave, die wij in de hoogste mate bewonderen. Vooreerst de
biographische mededeelingen in de noten over de personen, tot wie
Huygens zijn verzen richtte en de aanwijzingen der omstandigheden,
onder welke hij ze schreef. Zegt de uitgever, dat de historische onderzoekingen daartoe noodig tot bet aangenaamste van zijn werk behoorden,
de lezer zal daar gaarne aan toevoegen, dat de resultaten dier onderzoekingen hem voorkomen tot bet best geslaagde ervan to behooren.
Uit deze biographische aanteekeningen, die voor een groot deel geput
zijn uit Huygens' brieven kunnen wij velerlei interessante leering trekken .
Vooral heeft Dr. Worp zich beijverd om over minder bekende tijdgegenooten van den dicbter iets mee to deelen . Niet bet minste moat
ook gewaardeerd worden de beknoptheid, die hij in acht genomen
beeft en waardoor de gevaarlijke klip ontzeild ward, dat bet werk van
den dichter zelf in to grooten overvloed en omvang van aanteekeningen
ale verdrinkt.
In eon Inleiding gaf de uitgever een uiteenzetting van de beginselen,
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waardoor hij zich bij zijn arbeid zou laten leiden, benevens een uitvoerige opgave niet enkel van de handschriften der gedichten van
Huygens, maar van alle hem bekende Huygens-handschriften, die
grootendeels in de Bibliotheken der koninklijke Academie en der Leidache
universiteit en in het koninklijk huisarchief to vinden zijn. Verder
een lijst der uitgaven van 'a dichters werken, die verschenen zijn gedurende zijn leven en voor de volledigheid ook van de latere uitgaven .
Hot negende deel most de bewondering opwekken van al degenen, die
oog en hart hebben voor noesten en onverdroten arbeid . Hot bevat
een Nalezing en Aanvullingen en Verbeteringen, die getuigen, hoe
Dr. Worp gedurende de vele jaren, dat hij met zijn uitgave bezig was,
goon oogenblik in zijn ijver verflauwde, hoe weinig opwekkend en aangenaam die arbeid ook dikwijls moest zijn. Steeds was hij er op nit,
ala do gelegenheid zich voordeed, om zijn werk nog to vervolmaken .
Om eon voorbeeld to noemen : de bestaande handschriften van Hofwijck
waren, toen dit werk aan de beurt kwam om gedrukt to worden, niet
to vinden. Dr. Worp moest het duo wel bij gebreke van beter laten
drukken naar de oudste uitgave. Maar later, toen die handschriften
weer voor den dag gekomen waren, zou een ander uitgever de inconsequentie wel betreurd hebben, dat er nu toch een gedicht was gedrukt
geworden naar de uitgave, schoon er handschriften van bestonden,
maar zich in het gebeurde hebben geschikt, zich troostende met de gedachten, dat de onregelmatigheid niet aan eigen schuld to wijten was.
Niet alzoo Dr. Worp, die goon vingerbreed afwijkt, van wat hij zijn
wetenschappelijken plicht acht. Hij getroostte zich een collatie met
een dier handschriften - hot klad flog wel, want om bijzondere redenen
was het net niet to gebruiken - waarbij hij nu natuurlijk ook rekening
moest houden met spellings- en interpunctie-varianten . En doze collatie,
opgenomen in de Aanvullingen en Verbeteringen, beslaat niet minder
dan 22 bladzijden druksl
Verder bevat het negende deel verscheiden hoogst gemakkelijke
registers : een inhoudsopgave van de tweeds uitgave der Korenbloemen
met aanwijzing voor elk gedicht, waar hot in Dr. Worp's uitgave to
vinden is ; een dergelijke inhoudsopgave van de Momenta desultoria ;
een alphabetische lijst der gedichten die noch in de tweede uitgave
der Korenbloemen, noch in de Momenta desultoria voorkomen, gesplitst
in vier onderdeelen, de Nederlandsche, Latijnsche en Fransche gedichten, en
die in andere talen ; een volgorde der verschillende series, voor zoover
noodig, daar ze gedeeltelijk van zelf reeds blijkt nit de overige, reeds
genoemde registers ; bovenal een met de uiterste zorg bewerkt personenregister, om nu van de overige registers niet to spreken .
Aan het einde onzer bespreking gekomen, uiten wij de verwachting,
dat wij lets bijgedragen hebben tot de opwekking van warms waardeering der met Benedictijnervlijt on -geleerdheid tot stand gebrachte
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nieuwe Huygens-uitgave . Daar zij den dichter nit een eigenaardig gezichtspunt beschouwt, dat van den conscientieusen en degelijken litterair-historicus nit de tweede helft der 19 0 eeuw, maakt zij de oudere
edities niet overbodig. Maar geen beoefenaar onzer groote rationale
litteratuur, voor wien bet werk van Dr . Worp niet onontbeerlijk is .
N. A . CRAMER.
Zwolle.

R . K. KuIPExs, Geilluatreerd Woordenboek der Nederlandeche
taal, bevattende alle gebruikelijke zoowel Nederlandsche
als bastaardwoorden, opgehelderd door aanhalingen uit
Nederlandsche schrijvers en door vermelding van spreekwoorden, zegswijzen en synoniemen . [Met afbeeldingen
tusschen den tekst.] - Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij
„Elsevier". Gr. 4 0.
Dit Woordenboek is in de tijd van vijf jaar kompleet gekomen .
Heel veel groter ale 't geraamd werd, is 't niet geworden : trouwens
beter lets groter en goed en volledig, dan ingekort en beperkt om de
ruimte. Is dit mischien min of meer toch nog to merken in de laatste
vellen? dreef de uitgever, zelfs in de druk (de vette woorden volgen
elkaar zo dicht), er toe aan 1'
Het kan met bet Grote Woordenboek van de Vries natuurlik niet
vergeleken : daarmee stelt men zich heel andere dingen voor . De bewerker en uitgever van (lit werk wilde alleen een uitvoerig, maar prakties woordenboek geven, „voor de man van wetenschap als voor die
van de praktijk, in handel en industrie, zowel voor de litterator . . . . en
niet bet minst voor bet onderwijs
"
Hoewel beknopt bewerkt, staan toch bij de woorden, zo nodig, citaten .
De bekendete uitdrukkingen, zegswijzen, spreekwoorden, worden vermeld ; en de spreektaal krijgt z'n kompetente porsie (zie ix . mooi,
prakkezeren, bombarie). Medegedeeld wordt of bet woord verouderd
is (b.v. miede) of alleen nog histories in gebruik, of in de vaderlandse
geschiedenis thuis hoort (b.v . bosgeus). Of dat bet in bepaalde kring
(b .v. achterbeen voor achterpoot, in de rijschool en onder liefhebbers)
gebruikt wordt. Ook of bet 'plat' klinkt. Terwijl populaire woordspelingen (acht is nieer als duizend, 'beroerd' eten) vaak niet vergeten
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zijn . Gewestelike uitdrukkingen werden nu en dan opgenomen : bolwerken, bouwkap, reeuw, mot, prikkedief, bonk, boksebier (wiekel had
dan ook kunnen vermeld, daar 'rode wiekel' genoemd wordt) . Naar
't mij voorkomt, gebeurt dit niet systematies, hoewel - ik geef toe,
dat dit moeilik is .
Korte ophelderingen bij de woorden verduideliken vaak de betekenis :
bij aanlengen wordt 'lang nat' vergeleken ; naast brood-studie zelfs
liefhebberij-studie. Terwijl meermalen - maar min of meer inkbnsekwent, de synoniemen worden meegedeeld . 't Aksent') en de uitspraak
is zo nodig aangewezen (bosch, spr. bos ; prestige, apr. prestiezj ; chicaneren, apr . sji-). De etymologie van de woorden is lang niet altijd
aangeduid, is trouwens niet altijd to geven ; ik had die liever maar
helendal weggelaten, to eerder daar vaak 't verband van de betekenis in
't nd-nederlands en de gegeven etymologie niet duidelik is (zie bordeel) ;
men kan Franck en Vercoullie naslaan . Vaak is die voorzichtig aangegeven, als : volgens sommigen is 't zo" . - Niet altijd is 't beweerde
zeker, (zie mof, - en is potentaat tot 'pot-eter geworden P) .
Vaak is daarentegen aangegeven hoe 't woord in oudere en jongere
talen luidt : bij de meeste had ik alweer, liever gezien dat de nieuwe
talen alleen waren geciteerd, voor de verbreiding van hat woord .
Maar in elk geval, wat heeft men er aan : vgl . Sanskrt dit of dat
woord ; wie zal dat nagaan? En de oorspronkelike betekenis wordt op
die wijze lang niet altijd aangeduid.
Kompleet een woordeboek to leveren is onmogelik ; er is hier ernstig
gestreefd naar volledigheid ; toch ontbreken er, ik mis altans : dakhaas,
nachtkastje, een varken (in de neus) ringen, botskop (een soort zeevis),
regels (menses), jonge brasem (meiaje, vgl . wilds bras").
Voor zover 't grote Woordenboek uit is, vond de samensteller daarin
veel dat hem to pas kwam . Bovendien echter werden allerlei werken
van wetenschap en kunat, verschillende vakboeken (b.v. van Smit,
Boom, Kuyper, Landolt, Lichtenbelt, Viotta, Van Marten, Pasteur,
en wanneer niettegenstaande
Junius e . a.) door (hem) geraadpleegd
nauwkeurig onderzoek twijfel bij (hem) bestond ten aanzien van de betekenis van enig woord, dan waren tal van amtgenoten en vakmannen
gereed (hem) met hun wetenschap bij to staan ."
Zolang het grote Woordenboek - dat zeer duur wordt, en zeer lang
onder handen zal en moat wezen, - niet kompleet is, is dit het
bests wel.
't Is met zorg bewerkt, en bevat zeer veal. Bovendien heeft het zelfa
boven alle woordenboeken hier in Nederland voor, men vindt hier
plaatjes die vaak me6r uitleggen dan honderd regels tekst .
B. H.
') 't Is toch evengoed r66dvonk, en lang niet overal roodv6nk?

KLEINE MEE-DELINGEN OVER BOEKWERKEN .

A . WuTrKE, Der deutaehe
Volkaaberglaube der Gegenwart. 3e Bearbeitung
von E. H. Meyer. Berlin,
Wiegandt u . Grieben 1900
(535 p. Mk. 12) .
Wij mogen kort zijn omtrent
dit work . Al wie zich enigsins
met folklore of oudheidkunde heeft
bezig gehouden, weet dat Wuttke
,,het" klassieke book is tot de
studio van hot volksgeloof - wij
zullen niet zeggen in Duitsland,
trots de tietel - maar in geheel
Westelik Europa. De oude Wuttke
heeft lang zijn sporen gewonnen,
en is de germanist even onmisbaar als Grimm, Tylor of Mannhardt. Hot work was uitverkocht
sinds geruime tijd, en daar komen
one nu de uitgevers verrassen met
eon nieuwe uitgave, gerevideerd door
Elard Hugo Meyer, dezelfde die
de laatate editie van Grimm bezorgde.
Niet alleen gerevideerd maar ook
op de hoogte gebracht van de
tijd, want sedert 1869 (hot jaar der
2e uitgave) is de wetenschap der
volkskunde niet blijven stilstaan .
Men kan er zich van overtuigen
door de lijat der geegcerpeerde
T. & L. XI .

werken in de twee uitgaven ; tevens
door het hoofdstuk waarin Wuttke
zijn zienswijze uiteenzette omtrent
de heidense oorsprong van hot
volksgeloof, en waar hij zich begaf op 't gebied der mythologic.
In dit gedeelte vooral heeft Meyer,
zelf auteur van eon handbook over
germaanse mythologie dat eon
goads naam genet nevens Golther
en Mogk, heel wat vraagtekens
to zetten gehad . Daar was nogal
wat to wijzigen, dat tegenwoordig
ala verouderd wordt terzijde gesteld,
o. a. de door Wuttke vooropgezette
afleidingen van de namen der goden
en mythologiese wezens ; alsook
meer dan eon godheid, welke nooit
deel heeft gemaakt van het germaanse Walhalla, zoals Fro, hot
op eon gissing berustend aequivalent van de noordse Freyr, en
Loki, die zeer beslist slechts tot
hot scandinaviese Noorden behoort .
Zo zouden er nog andere behoren
to worden uitgesloten, en men
begrijpt dat Meyer - zie hot
voorwoord - de verantwoordelikheid van het ganse eerste gedeelte
niet op zich verkiest to nemen.
Ben greintje scepticisme bij de studio
der mythologie kan geen kwaad :
voortaan mag niemand de wijze
32*
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lessen van Golther uit het oog
verliezen, zonder daarom de maat
to buiten to gaan .
Meer biezonder op het punt der
hekserij was Wuttke niet moor up
to date. Toen hij zijn book schreef,
wist men nog niet dat het geloof
aan hekserij eigenlik internationaal
is en overal eon merkwaardige
gelijkheid aanbiedt. Dan, latere
opzoekingen hebben de treurige
verantwoordelikheid
gepreciseerd
welke toekomt aan de katholieke
kerk in de geschiedenis der heksenjagerij. Doze uitslagen, welke
heden niet moor worden aangevallen, stelde Meyer in de plaats
van de § waarin Wuttke een verband poogde to vinden tussen de
heks en de oude germaanse priesteres. Do beruchte heksenzalf kwam
nu ook in hot rijk der fabelen to
recht .
Niemand zal zich over doze verjonging van hot voortreffelike book
beklagen . Het overige, de indeling
meer in 't biezonder, heeft geen gewichtige verandering ondergaan ;
toch dient nog gewezen op den
index, die op menig punt vollediger
is geworden. Onder zijn nieuwe
vorm zal dus dit work nog meer
diensten kunnen bewijzen als vroeger. Ook het uiterlik van het book
zal meevallen.
AuG. GrrTAE.

W. HERTZ, Spiel-manna .
buch : Novellen in Vereen
aua dem zwolften and
dreizehnten Jahrhundert

(2e verb. u. verm. Auflage)
Stuttgart 1890 Cotta'sche
BuchhandlungNachfolger
Mk . 6 .50.
Zoals de tietel aanwijst, brengt
dit work eon keus van (16)
oud-franse fabliaux . Hot zijn
de volgende : Herr Orfeo ; Lanval ; Iwonec ; Guingamor ; Tydorel ;
die beiden Liebenden ; Frene ;
Eliduc ; der bunts Zelter ; der Ritter
mit dem Fiisslein ; der Tanzer
unsrer lieben Frau ; Aristoteles ;
der Sperber ; der acme Schuler ;
Sankt Peter and der Spielmann ;
Aucassin and Nicolette.
Mooier keus kon wel niet gedaan worden, en Hertz heeft die
velen onbekende oudfranse teksten
genaakbaar gemaakt door een vertaling welke in alle opzichten lof
verdient.
Dat was reeds genoeg om hot
book aan to bevelen. Doch niet
alleen van letterkundige aard is
het; ook van een wetenschappelik
standpunt is hot een degelik book .
Want in de 80 bladzijden grote
voorrede heeft Hertz heel wat
samengebracht over het leven der
zwervende zangers, en over hot
wezen en de geschiedenis der
middeleeuwse novelle. De kwestie
van den oorsprong der oudfranse
laic of fableaux, waarin wij ook
zo vaak de bronnen hebben to
zoeken van onze sproken en boerden,
vinden wij bier uiteengezet volgens
de laatste opzoekingen .
Hot 3e hoofdetuk is een bijdrage
tot de studio der middeleeuwse
volksmythologie . Hertz gaat nl.
do ontwikkeling na van de in do
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middeleeuwe litteratuur dikwijls
optredende feeen, bepaalt de attributer haar door de volkafantazie
toegedicht en toont hear verband
met de germaanse elven en dwergen.
Van gans andere aard zijn de feeen
welke op de kust van Bretagne de
wonderbare steengevaarten beten
to hebben opgericht, een werk dat
in het germaans taalgebied steeds
aan de reuzen wordt toegeschreven .
In de middeleeuwse novellen der
12e en 13e eeuw zijn de feeen
nog, in overeenstemming met de
etymologie (fee van fatum) de
hogere wezens die het lot van den
mens beheersen . Dit alles wordt
door Hertz vooropgezet en ook
bewezen met een zeldzame belezenheid en bevoegdheid.
Aua . G}rrrigE.

HAws BOE8CH, Kinderleben
in der deutachen Vergangenheit. Leipzig, Eugen
Diederichs 1900 (4 mark) .
Dit werk behoort tot de Monographien zur deutschen Kulturgeschichte, uitgegeven door Steinhausen, en con bijdrage tot dit
onderdeel der historiese wetenschap
is het, inderdaad, en nog wel een
zeer merkwaardige . In de eerste
plaats wegens de tekst die ons
een vrij volledige kijk aanbiedt
op alles wat in de zeden en gewoonten in Duitsland betrekking
heeft op het kind en de kinderwereld in vorige eeuwen . In tien
hoofdstukken worden behandeld :
de geboorte, het dopen, de op.
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voeding op school en in huis, het
speelgoed, de kindergewoonten op
feest- en heiligdag, do zorg van
de maatschappij voor ouderloze
kinderen, het sterven en begraven
der kinderen. Deze korte opsomming kan echter bezwaarlik een
overzicht geven van het vela dat
de schrijver omtrent zijn onderwerp
heeft bijeengebracht ; want hij heeft
zich niet opgesloten binnen de
grenzen van het alledaagse leven
in de middeleeuwen, maar ter gelegenheid van zeden en gewoonten,
gebruiken, geloof en feesten, heeft
hij allerhande to voorschijn gehaald
uit de letterkunde en de geschiedenis van de tijd. Jammer dat
hij zijn bronnen niet uitvoeriger
aanwijst, want dat zo of zo iets
b .v. in Fischart voorkomt, helpt ons
nog niet vooruit, zolang we niet
vernemen waar of het ergens staat .
Dit gebrek wordt enigsins vergood door de talrijke platen - er
zijn er 149 - welke het boek opluisteren, alle reproducties van
middeleeuwse houtsneden en schilderijen, een ware schat, opgedolven
uit oude edities der gelijktijdige
schrijvers of ontleend aan de werken
derkunstenaars. Vlijtig heeft Boesch
de kunstverzamelingen doorsnuffeld in Neurenberg en Miinchen
en elders, tot samenstelling van
zijn boek dat niet minder gewicht
heeft voor de geschiedenis der beschaving in Nederland den in
Duitsland .
Aua . Grrr>;E.
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OMEn WATTEZ, Van twee
Koningskinderen . Malde-

gem. V. De Lille, 1901 .

Een Vlaanderse boerenvrijage, zie
daar wat er in dit boekje met zijn
ietwat gezochte tietel verhaald wordt,
met eon natuurlikheid en soberheid
welke verfrissend werkt . De geschiedenis is gauw naverteld . Bert
leert Nilde liefhebben, vindt bij
de ouders van deze niets dan tegenstand en vijandigheid en eindigt
met zijn geliefde to schaken . De
schrijver wist deze schrale intrige
in to kleden in eon volstrekt niet
onverdienstelike natuurbeschrijving,
nl. van de Scheldevallei rondom
Oudenaarde, en in eon werkelik
verdienstelike zedeschildering van
de boeren nit zijn geboortestreek .
De landelike vrijages zijn good
afgekeken en getekend met eon
gezond realisme dat binnen behoorlike perken blijft en geen oren
kwetst. Ook in de hier en daar
met opzet gebruikte locale woorden
vinden wij deze getrouwheid aan
de natuur met genoegen terug .
Even aangenaam leest het schetsje
Moederken dat doze uitgave besluit .
Het beschrijft het leven van eon
oud vrouwtje in haar eenzaam huisje,
tot zij gnat inwonen bij eon harer
kinders in de grote stad, en er
kort daarna sterft aan heimwee .
Beide novellen behoren tot hot
beste wat ons de laatste tijd in
Vlaanderen to lezen gaf .
AUG. GrrTigE.

Bloom bring uit de gehele
Nederlandse Letterkumde,
door A . VAN GENT. Am-

sterdam, Johs. Noman &
Zoon .

Er bestsan reeds vole Nederlandse bloemlezingen . Alle zijn
min of moor uitgebreide verzamelingen van kleinere en grotere
stukken uit de Nederlandse letteren
in hun geheel of van eon bepaald
tijdvak in hot biezonder . Wat wit
nu deze bloemlezing?
Deze wil
zijn, zover dit mogelik is, een volledige verzameling van al het zeer
goede dat Neerland's letterschat
bezit. Van al hot zeer goede, dus
niet van al het goede ; dan immers
zou het work tot moor dan buitengewone omvang moeten uitdijen,
en men zou gemakkeliker, van vole
schrijvers ten minste, zich de volledige werken kunnen aanschaffen .
Deze verzameling geeft nit de
Noord- en Zuid-Ned. letteren, alles
wat ieder beschaafd Nederlander,
wat ieder lid van de Nederlandse
stain die zijn stain en zijn taal
oprecht liefheeft, behoort to kennen
en to waarderen . Nu is hot volgens mijn mening eon gebrek van
bloemlezingen, die niet uitsluitend
of hoofdzakelik voor schoolgebruik
zijn bestemd, dat ze zich bepalen
tot eon beperkt getal kleine of
grote stukken nit dicht- en prozawerken . Door de lezing van zo'n
verzameling komt men, op verre
na niet, in kennis met 't bij uitstek
lezenswaardige in onze letteren.
Om dus ook hier niet in die foot
to vervallen, worden in deze bloem-
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lezing, zoveel ale doenlik is, de
werken opgenomen in hun geheel;
vooral zal dit bet geval zijn met
toneelstukken die daarvoor in aanmerking komen .
De middeleeuw8e letteren zullen
3 delen beslaan : Sint Servatiu8legende, Karel ende Elegaat (geheel),

Willem van Oranje, Renout van
Montalbaen, Malegij8, Rolandslied,
Limborg, Lorreinen, Lancelot, Walewajn, Moriaen, Ferguut, Florin
ende Blancefloer (gebeel), Eamoreit
(geheel), Reinaert I (geheel), enz.,

stukken van Maerlant, Stoke, Boondale, Van Aken, Heelu, Ruusbroec,
Hildegaersberch, enz . vale liederen
en sproken enz.
De 4 volgende delen zullen bevatten : Do 16e eeuw, (ongeveer
% deel), p8almvertolkingen, martelaaraliederen en geuzenzangen,
werken van Marnix, Anna Bijns,
Coornhert, Roemer Visscher, Spiegel,
van der Noot, enz . ; daarna de
scbrijvers van bet bloeitijdperk (17e
eeuw) : Hooft en Vondel (samen
2 delen) ; verder Coster, Breero,
Starter, Anna Visacher, Tesselschade, van Baerle, Kamphuizen,
Cats, Stalpert van der Wiele,
Poirlers, Huygens, Antonides, Anslo
Oudaen, Vollenhove, Brandt, Jan
Luyken, enz.
Dan volgt de 18e eeuw, van
1680 tot ± 1830. (2 delen) met :
Asselijn, Poot, Koolaart, Langendijk, van Effen, de gebroedera
van Haren, Bellamy, Wolff en
Deken, van Alphen, Helmers,
Borger, Feitb, v . d . Palm, Staring,
Tollens, enz .
Hot 10e deel zal zijn eon bloemlezing uit de werken van Bilderdijk.

f
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In de twee laatste delen worden
opgenomen de schrijvers van de
19e eeuw na Bilderdijk : Jakob Geel,
J . F . Willems, Prud. van Duyse,
Ledeganck, Oltmans, Jakob van
Lennep, Dautzenberg, van Rijswijk, Da Costa, S . J . van den
Bergh, Bakhuizen v . d . Brink, de
Genestet, Potgieter, Goeverneur,
Lindo, Conscience, Snieders, Hippoliet van Peene, Ter Haar, Alberdingk Thijm, Busken Huet,
Beets, Koetsveld, Ten Kate, Frans
de Cort, Bosboom Toussaint, Scbimmel, Emmanuel Hiel, Julius Vuylstoke, Loveling, Hasebroek,Hofdijk,
Cremer, Multatuli, enz .
Daar vele geschriften, vooral
onder de oudere, niet gemakkelik
voor ieder beschaafd Nederlander
to verstaan zijn, worden overal aan
de voet der bladzijden verklarende
aantekeningen gegeven. Hier zal
men niet vinden taalkundige geleerdheden, bijna uitsluitend voor
vakmannen geschikt, maar alleen
wat nodig en voldoende is om do
tekst good to begrijpen . Verder
verwijzen we hier naar bet bijgevoegde proefvel .
Aan ieder stuk, vooral bij die
van grotere omvang, zal eon verklarende inleiding voorafgaan ; daarin wordt alles behandeld, wat betrekking heeft op inhoud, opvatting,
behandeling, enz. Van ieder schrijver zal tevens eon overzicht worden
gegeven van zijn leven en zijn
werken . leder tijdvak der letterkunde in 't algemeen words uitvoerig besproken, en zo ook de
verschillende richtingen die zich
achtereenvolgens openbaarden . Zo
doende biedt deze bloemlezing to
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gelijkertijd eon doorlopende geschiedenis der Nederlandse letteren .
In do middeleeuwse geschriften
is de middeleeuwse spelling behouden, alleen is die cenparig gemaakt voor alle werken, ongeveer
op dezelfde wijze als dit geschiedt
bij de volgwoorden in het Middelnederlands Woordehoek van Verwijs en Verdam. Voor de zogenaamde nieuw-Nederlandse letteren,
d. i . alles wat na 1500 ongeveer
word geschreven, heb ik voor alle
zonder onderscheid de vereenvoudigde of Kollewijnse spelling gekozen .
Uit de Prospectus.

ringen aan to brengen . Van de
verbeteringen en wijzigingen in den
tekst en de toegevoegde aanteekeningen, die aan deze vertaalde uitgave de waarde van eon herzienen
en vermeerderden druk geven,
maakt de achrijver zelf kortelijk
melding in hot voorbericht van zijne
hand, dat aan hot work voorafgaat.
De rijke inhoud er van is voor
Nederlanders vooral van geen minder gewicht (dan voor de Zweden),
en mocht hier to lande niet langer
slechts voor enkelen toegankelijk
blijven ."
Uit het Voorbericht.

We komen in biezonderheden
op dit work terug.

De betrekkingen tusechen Zweden en de Nederlanden op
het gebied van letteren en
wetenschap, voornamelijk gedurende do 17de eeuw, door
E. WRANGEL, Hopgleeraar
aan de Universiteit 1 te Lund,
uit het Zweedsch vertaald
door Mevr. BEETB-DAMST>;.
Uitgegeven vanwege do MO
der Nederl . Letterkunde to
Leiden. - Boekhandel en
Drukkerij vrh . E . J. Brill,
Leiden, 1901 .
„De heer Wrangel zelf heeft zich
welwillend de moeite getroost de
drukproeven van deze bewerking
to lezen en daarin zijne verbete-

Driemaandelijksche Bladen
uitgegeven door de Vereeniging tot onderzoek van
Taal en Volkaleven in
hot Oosten van Nederland.
Deze bladen sullen bevatten
Verhalen over volksgeloof,
sprookjes,
volksgeneesmiddelen,
weervoorspellingen, rijmpjes, enz.
Volksgebruiken . Inrichting van het
huis : benamingen, kleeding, namen
van kleedingstukken . Volkstaal :
namen van gereedschappen, vee,
vogeis, planten, enz. Verschillende
mededeelingen. Woordverzamelingen van bepaalde plaatsen . Vragen .

Nieuwe boeken .
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A. J. VAN RIDE en E. C. HousoLT, Odo de Batavenknaap . Amsterdam, Albert de Lange . Gr. 8'. (III, 157 blz., m . 2 pltn .) . f 1 .50 ;
geb . f 1 .90 .
S . W61USnoFFER, Geredl Dooitoeht van twee jonge lichtmatrozen door
de indi8che wonderwereld. Naar de 3e duitsehe uitgave door Corry.
Met 16 oorspronkelijke houtgravuren . 4e druk. 's-Gravenhage-Pretoria,
Uitgevers-Mij. ,Nederland". 8°. [15 11 X 23']. (495 blz .). Geb . f 2.90.
P. LouwERSE, Vlissinger Michiel of Neerlands glorie ter zee . Gesehiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland . 3e, verbeterde
drnk. Leiden, A . W . Sijthoff. 8°. [14' X 21'] . (VIII, 263 blz., m .
afb . en 4 pltn.). f 1 .25 ; geb. f 1.60.
JOHANNA FILIPS [Mevr. Cogen-Ledeganek ], Binus . Boontje.
Boschmanneken. Drie vertellingen . Versierd door Karel Doudelet.
[Amsterdam, L . J . Veen] . 16°. (38 b1z.). Op chin. papier, f 5.-.
J . C. BOUWMEESTER en J . V. BERENDSEN, Het aanvankelijk spreeken leesonderwijs. Methode ingericht naar de behoefte ook van minder
bevattelijke leerlingen . Met 2 uitslaande platen . Groningen, P.
Noordhoff. [15 X 23] . (XVI, 256 blz .) . f 1 .90.
J . KUIPER en G . J . VAN ZANTEN, One taalboekje. Eon cursus oefeningen in de Nederlandsche taal, praktijk en theorie, voor onze
christelijke scholen . Zutfen, W. J. Thieme & Cie. 8°. [13' X 19 11]
3e stukje. (48 blz.). f 0 .20 .
A. J. DERKER en J. SMIT, Taalcursus voor de cliristelijke school.
Methodisch gerangschikte oefeningen in de Nederlandsche teal .
's-Gravenhage, Job . Ykema. 8°. Per stukje f 0 .12' .
le stukje. A. Inleiding (voor de le helft vih . 2e leerjaar .) (23 b1z.).
le
,
B.
,
( , , 2e ,
, 2e
, ) (31 , ).
2e
,
A. (voor de le helft v/h . 3e leerjaar) . (35 b1z.).
2e
,
B . ( , , 2e ,
, 3e
, ). (33 , ).
J. DE GROOT en J. W19DEVEN, Taal en stijl. Taal- en steloefeningen
voor de christelijke scholen. Utrecht, Kemink & Zoon. 8 1 [13 x 19] .
le stukje A. Taaloefeningen (51 blz.), f 0.20.
,
B. Steloefeningen (42 , ), - 0.20.
2e stukje A . Taaloefeningen (61 , ), -0 .25.
,
B. Steloefeningen (55 , ), - 0.25.
R. BROERE, Het onderwijs in de lagere school. Haarlem, H. D . Tjeenk
Willink & Zoon . 8'. (VIII, 292 blz .).
J . C . BOUWMEESTER en J . V. BERENDsEN, Leesboekjes behoorende bij
Het aanvankelijk apreek- en leesonderwijs . Groningen, P . Noordhoff.
[13 X 19'] . Per dltje f 0 .25.
I. (40 b1z., m. 15 afb .). - II. (58 blz., m. 10 afb .) . - III. (62
b1z., in. 8 afb .) . - IV. (51 en 5 blz ., m. 7 afb.).
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Woord en woordvorm. Stel- en taaloefeningen
voor het herhalingsonderwijs . Amsterdam, W. Versluys . 8°. [13 6 x 20] .
(75 blz .) . f 0.30.
BoESA, Uit Java's binnenland. Em kofeopziener. Amsterdam, F.
van Rossen. 8°. [16 6 X 24 6] . (III, 295 blz.) . f 2.80 ; geb. f 3 .50 .
Carmen pro invictia. Quelques offrandes de poetes aux rbpubliques
sud-africaines . La Haye, N. Veenstra. 4°. [19 X 23 6] . (VII, 108
en 3 b1z., m . 1 portr .) f 2 .90 ; geb . f 4 .50.
O . SCERADER, Realkzikon der indogermani8chen Altertumskunde.
Grundzuge einer Kultur- u . Volkergeschichte Alteuropas . 2 Halbbd.
Straszburg, Karl. J. Trubner. Gr. 8°. M. 13.-, Kplt. M . 27.- ;
geb . M. 30 .-.
Prof. dr . G . KALFF, Jacob Cats. Haarlem, H . D . Tjeenk Willink & Zoon.
8°. (III, 139 b1z ., m. 1 portr.). f 1 .- .
J. VAN DEN OUDE, Litteraritche interludien . He bdl. Leiden, S. C.
van Doesburgh. G. 8°. (VI, 249 blz .) . f 3 .40 ; geb. f 3.90.
J. H . GAARENSTROOM,

INHOUD van Tijdschriften :
De Gids, No. 10, Oct. 1901, o . a. : H61bne Lapidoth-Swart,
Verzen.
Elsevier's gall. Maandschr. No . 10, Oct. 1901, o . a. : S . K a if f,
Een dochter der Van Haren's. - W . van E e r d b e e c k, Maartje .
Van Nu en Strak8, No . II-III, Sept . 1901, o. a . : Alfred Hegenscheidt, Middag. - Ren6 de Clercq, Zomernacht. Herfstwee.
Driewielkarre. - Adolf Herckenrath, Najaar. Simpele Zangen.Prosper van Langendonck, De Organist. - Karel van de
Woestijne, De Moeder en de Zoon . - Herman Teirlinck,
Beternis. - Guido Gezelle, Nagelaten Verzen .
Boon's Gall. Magazijn, No. 27, Sept. 1901, o. a. : William d e
Q u e u x, De list van den eersten minister . - Guy B o o t h b y,
Pharos, de Egyptenaar.
De Tijdspiegel, No. 10, Oct . 1901, o. a. : T. C. van der K ul k,
Karaktervorming .
Noord en Zuid XXIVe Jaarg. 1901 . No. 8 . o. a . : Dr. F. A . Stoett,
Op zijn elf en dertigst . (De uitdr. op zijn elf-en-dertigst ontleend
is aan de weverij ; immers door een elf-en-dertig geschoren zijn beteekent van een weefsel gezegd, dat het seer fijn, seer mooi is, eene
beteekenis, die juist onze uitdrukking in de oudate geschriften en
dialectisch nog heeft.) - Dr. J. A. W o r p, De Windhandel op het
Tooneol.

SPREKEN EN HOOREN.

Talloos zijn de zoogenaamde aardigheden die gemaakt zijn op
't bekende verschijnsel dat de woorden die in 't algemeen Nederlandsch met een h of met een klinker beginnen, in verschillende
streken van one vaderland een afwijkenden vorm vertoonen . Men
vertelt dat een predikant to Enkhuizen van den kansel verkondigde :
,,Wie hooren eeft om to ooren, die oore," dat de bewoners
van onze Noordzeekust eerlijlc noemen wat ze heerlijk vinden, dat
men op andere plaatsen een hengel voor een eegel houdt en een
engel voor een hengel enz. enz. Dit verschijnsel pleegt men to
omschrijven, en ook wel voor zich zelf to verklaren, door de
volgende uitdrukking : „De Enkbuizers (Gouwenaars enz. enz .),
zetten een h waar ze niet hoort, en laten haar weg waar ze wezen
moest ." 't Is duidelijk dat die woorden, indien ze iets meer bedoelen dan het eenvoudig weergeven van 't geen men waarneemt,
op twee ongerijmde onderstellingen berusten, n.l . 1e. dat die hverwisselaars kennis hebben van bet elders gesproken Nederlandsch,
waardoor ze weten waar de h behoort to klinken en waar niet,
2e. dat zij een wonderlijke neiging hebben om, wetende hoe bet
behoort, anders to doen .
De uitdrukking, waarmee in den regel een regelmatige verwisseling bedoeld wordt, zou om die reden ook zelfs verwerpelijk zijn,
indien men kon aannemen dat de bedoelde verwisseling alleen
voorkomt bij menschen in wier dialect de h aan 't begin der
woorden ontbreekt, en die nu, deftig sprekende, door hun halve
kennis van de schrijftaal allerlei vergissingen begaan . Lets dergelijks
heeft men beweerd van de Zeeuwen '), doch de juistheid van die
') Ik ontleen daze mededeeling, en de kennis van de zoo etraks to noemen
geschriften van H . v. d . Brand en J . H . Hoeufft, aan Dr. J . to Winkel's
Gramm atische Figuren in 't Nederland ch (Tweeds Druk, 1884, blz. 30 vlg.) .
In handschriften kan de verwarring natuurlijk op dergelijke wijze, door
den invloed van 't geschreven woord, verklaard worden . Dr. to Winkel
geeft eon lange rij van voorbeelden nit middeleeuwsche handschriften, meest
uit Vlaanderen of komstig. Dat een Bredaenaar in son brief schreef han de
aven voor an de haven (Hoeufft, Bredaasch Taaleigen, blz . 216) kan ook 't
gevolg wezen van zulk een vergissing.
T. t L. XI.
33
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bewering wordt betwijfeld ; in alien gevalle schijnt het wel zeker
to wezen dat men op zeer verschillende plaatsen die verwisseling
van de bewoners hoort, ook wanneer er geen sprake is van mooispreken en de menschen niet veal anders kenuen dan hun eigen
dialect .
Ben dieper inzicbt in de zaak schijnen de woorden to geven
van H. v. d . Brand omtrent het West-Brabandsch . 1 ) Bij hem
leest men : „Men zegt gewoonlijk : daar laat men de h weg, waar
zij staan most, en men spreekt ze uit, waar ze niet staan mag.
Dit is, voor zoover ik heb kunnen nagaan, onjuist. Men maakt
geen verschil tusschen woorden die met en die zonder h beginnen,
men scheert ze alle over een kam. De regel is, dat de h
nooit uitgesproken wordt zonder aanleidende oorzaak, en deze
oorzaak werkt bij alle woorden gelijkelijk, onverschillig of wij ze
met of zonder h schrijven . Die oorzaken zijn de volgende : 1 . Wanneer
het voorafgaande woord met een klinker sluit en er due een
hiatus ontstaat, gebruikt men de h als verbindings- of overgangsletter. 2 . Wanneer een woord met nadruk wordt uitgesproken,
voegt men er gaarne eene h voor . Wanneer men om een der
voorgaande redenen, een woord met eene h heeft uitgesproken, en
hot volgende woord eveneens met een klinker begint, zal men ook
voor dat woord licht eene h plaatsen ."
De regels die v. d. Brand hier opstelt komen overeen met hetgeen Dr . Murray in zijn groot Engelsch Woordenboek opgeeft, op
de letter H. 't Verschil is alleen dat de Nederlandsche schrijver
sub 3 ook omstandigheden vermeldt die niet van uitsluitend
phonetischen aard zijn, doch dit is een ondergeschikt punt . Men
oordeele : „
in many English dialects, the aspirate has
disappeared as an ordinary etymological element, and is now
employed only with other functions, v iz. t o avoid hiatus (e . g. the
egg, pronounced the-h-egg), and especially in the emphatic or
energetic utterance of a syllable with an initial vowel ; being then
prefixed without distinction to words with or without etymological
h . . . . Some modern Dutch and Flemish dialects . . . . have
entirely lost h as an etymological element and employ it to
avoid hiatus, and to impart emphasis, exactly like the English
dialects
" Aan de lezers van de Punch is bekend dat de
h-verwisseling een gewoon kenmerk is van den Londenschen 'Arry
en dat dit spotblad hem met onfeilbare juistheid zijn h's alleen
daar laat aanbrengen waar in 't gewone Engelsch een woord met
een klinker begint ; Dr. Murray oordeelt duo anders, en vermoedelijk
veel juister, over 't verschijnsel dan de redacteurs van de Punch .
') Onze Volkstaal I, b1z . 91 .
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Toetst men nu echter die regels van v . d . Brand en Murray
aan de door Dr. Boekenoogen meegedeelde proeven van 't Assendelftsche taaleigen, ook om zijn h-verwisseling bekend, dan blijkt
het dat ze voor dat dialect in 't geheel niet opgaan . ') De h staat
soms ale uitgesproken vermeld waar noch van een hiaat noch van
versterking van den nadruk sprake is, en ze ontbreekt dikwijls
daar waar ze was to verwachten . Men komt tot de conclusie dat
Dr. Boekenoogen terecht getuigt, dat hier in 't geheel geen regel
kan vastgesteld worden. 't Kan evenwel zijn dat Assendelft in een
bijzonder geval verkeert. Alleen de eene, katholieke, helft van
't dorp vertoont thane dit onderscheid in de begin-h, terwijl het
vroeger in 't geheele dorp werd aangetroffen ; de Protestanten, die
't Noordelijk deel van de gemeente vormen, onderscheiden zich in
dit opzicht niet meer van 't algemeen Nederlandsch . De bewoners
die de eigenaardigheid nog behouden hebben zijn due misechien
op weg haar to verliezen en verkeeren, zonder dat er aan mooispreken to denken valt, onder den invloed van hun op dit stuk
meer geavanceerde dorpsgenooten .
Maar laten we aannemen dat de oplossing van het vraagstuk
to vinden is in de door v . d . Brand en Murray gevolgde richting,
dat, naar plaatselijke omstandigheden gewijzigd, hun regels juist
zijn ; dan blijft nog de vraag bestaan waarom men in den regel
het verschijnsel vermeld vindt in den absoluten vorm then wij bespraken . De beantwoording van die vraag kan misschien ook die
regels zelf eenigszins toelichten .
Bij het onderzoeken van dergelijke vraagstukken beperkt men
zich, meen ik, to uitsluitend tot degenen die de taal apreken ;
onbewust gaat men uit van de juistheid van one eigen gehoor en
verwaarloost daardoor een belangrijken factor tot de kennis der
taalverschijnsels. Ik onderstel dat in die etreken waar zulk een
irrationeele h wordt waargenomen, de klank waarmee de woorden
in kwestie beginnen niet onze h is, maar dat er in bepaalde gevallen
zoowel de woorden die elders met een h ale de woorden die op andere
plaatsen met een klinker beginnen, of heeten to beginnen, ale
eersten klank een consonant hebben die in andere streken niet
voorkomt . Ter nadere verklaring herinner ik aan een bekende
phonetische waarheid, die krachtig aldus is geformuleerd door
') Boekenoogen, do Zaansche Volkstaal, Leiden, 1897 . Blz . XLV en
LXXXV vlg. De nauwgezetheid van den verzamelaar is borg dat in hoofdzaak 't gegeven beeld juist zal zijn . Ook het door Hoeufft aangehaalde
zinnetje uit een Bredaaschen brief (loan de aven) klopt niet met de opmerking van v. d. Brand, doch 't zijn maar geschreven woorden .
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wijlen Prof. Land') : ,Nooit begint een lettergreep met een vocaal :
aan het begin van een woord wordt op zijn minst de spiritus
lenis uitgesproken en deze is de gutturale slagconsonant " Aangaande de streken nu waarover wij spreken onderstel ik dan
tweeerlei: 1e. De h waarmee de woorden in 't algemeen Nederlandsch
beginnen is er verdwenen. Dit verschijnsel is zoo gewoon in
allerlei talen, dat een nadere toelichting der aannemelijkheid van
dit deel der hypothese wel overbodig mag heeten . 20. Daarna
heeft zich in bepaalde gevallen (b.v. bij 't vermijden van een hiaat of
't versterken van nadruk) een eigenaardige slagconsonant ontwikkeld. Die alagconsonant moet nu anders luiden dan de z. g.
spiritus lenis ; grofweg gezegd, bet moet een klank zijn die tusschen
h en spiritus lenis 1) instaat . Dien klank nader to bepalen moet
men aan de proefondervindelijke klankstudie overlaten ; ik wil
hem aanduiden ale h* .
Deze tweeds onderstelling wordt m . i. zeer aannemelijk gemaakt
door de regels van Murray . Indien, naar Murray's woorden, een
h werkelijk eerst verdwenen is, d. w. z. wanneer de spraakorganen
de neiging of 't vermogen verloren hebben om then klank voort
to brengen, kan hij niet ergens in petto zijn gehouden om voor
een tot nu toe niet beoogd doel to dienen . Verdwenen is ook
eigenlijk niet bet juiste woord voor bet proces ; de h is overgegaan
in den z. g spiritus lenis, de taal is op dit punt gekomen tot den
toestand van het latere Latijn en Grieksch, het Fransch en bet
Italiaansch . Nu kan het zeer goed wezen dat men later de behoefte
heeft gevoeld om de zoogenaamd met een klinker beginnende woorden
anders in to zetten, wanneer men een hiaat vermijden of den nadruk versterken wilde . In die gevallen ging dan de spiritue lenis
over in een nieuwen klank, onzen h* . Een zelfde zinnetje zou in
de drie hier aangegeven phases als volgt geklonken hebben :
10 . De bond 'en de 'ezel hebben bewegelijke 'ooren .
20. De 'ond 'en de 'ezel 'ebben bewegelijke 'ooren .
30. De h*ond 'en de h*ezel 'ebben bewegelijke h*ooren .
Welken indruk maakt nu op den hoorder die laatate vorm van
') J. P. N. Land, Over uitspraak en spelling voornamelijk in de Nederlandsche taal . Amsterdam, 1870. Blz. 32. Duidelijk is die epiritus lenia to
hooren, zegt Land, in woorden als naapen, ad1tol, vooral wanneer ze gefluisterd worden .
') Over de verschillende producten der articulatie van het atrottenhoofd
zie men b.v. Sievers, Phonetik (vierde druk, 1893) blz . 138 en Vietor, kleine
Phonetik des Deutschen, Englischen and Franzoaischen, Leipzig 1897, blz .
14-18 . Voor de eenvoudigheid heb ik mij in 't bovenstaande bediend van
de gebruikelijke, zij 'took niet geheel juiste, benamingen .
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den zin? De vreemdeling, die in zijn eigen dialect then h*-klank
niet kent, zal getroffen worden door een verschil in uitspraak en,
dear bij het hooren tegelijk aan zijn geest de klanken van ziju
eigen taal zich voordoen, dat verachil op die wijze gevoelen dat
het hem voorkomt dat, waar hij een h zou zeggen de Enkhuizer
b.v. niets zegt, en omgekeerd die Enkhuizer een h laat hooren
waar hij zelf het woord met een klinker meant to beginnen . Met
andere woorden : hij zal die steeds dezelfde blijvende h* in zijn
gehoor substitueeren door een h waar hij-zelf gewoon is geen h to
zeggen, en omgekeerd iets missen, d. w . z . die h* niet hooren,
waar zijn eigen dialect een h heeft . Bij de woorden voor welke
de h* zich niet ontwikkeld heeft ('en en 'ebben) zal hij deels in
zijn onjuiste meening worden versterkt ('ebben voor hebben), voor
een ander deel aan het twijfelen gebracht kunnen worden ('en gelijk in 't algemeen Nederlandsch) . Hiermee in overeenstemming
is het uiteenloopende der getuigenis van wat nauwlettender toehoorders ; ook dient rekening gehouden met den invloed die de
algemeene taal op elk dialect heeft. Doch voor de meerderheid
der menachen zal het afwijkende der h* het esaentieele zijn, en op
do hierboven aangeduide manier komen zij daardoor tot hun
absolute meening omtrent de verwisseling . Bij de hoorders, niet
bij de sprekers, is dua in hoofdzaak de verklaring to zoeken .
Laat ik nu een enkel verschijnsel in andere talen noemen, dat
m . i . bovengenoemde verklaring kan steunen . Fransche schrijvers
laten Duitschers of menachen van Duitsche afkomst, ook wel
Elzassers, wanneer ze Franach apreken met onverbiddelijke regelmatigheid b, g, d voor p, k, t zeggen (en omgekeerd) : in 'talgemeen alle stemhebbende klanken verwisselen met stemlooze. Uit
de romans van Gyp b .v . kan men bij dozijnen zinnetjes halen
ale de volgende : II ne beut bas fifre, le gapinet agduell L'imb6t
sur le refenu eat imbossiple h 6daplir et tans dons lee gas h abbliguer
Elle eat dres pien la bedide tanseuse, n'est-ce-bas?
Elle a lea blue peaux pichoux to Vrance enz . enz . Men zou zeggen
dat de menschen die volgens Gyp heel goed zoowel tenues als
mediae kunnen zeggen, en zoo graag de allures van de Fransche
aristocratie aannemen, door een geheimzinnige macht gedreven
worden om in plants van peat en pas, beat en bas, doch in plants
van beaux byoux, peaux pichoua nit to spreken . Is 't niet waarschijnlijk dat Gyp en haar landgenooten verkeerd hooren, en dat
die Duitschers noch beut en bas, noch peaux en pichoua zeggen,
maar die vier woorden beginnen met een medeklinker die evenmin
de Fransche b als de Fransche p is, en dat de Franachen, op de
straks omschreven wijze door 't verachil met hun eigen medeklinkers getroffen, een woord ale peut, wanneer het met zulk een
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Duitschen consonant wordt uitgesproken als beut hoorcn en omgekeerd in een woord als beaux, wanneer dat aanvangt met then
Duitschen klank, een p meenen op to merken? 't Is bekend dat
in vele streken van Duitschland de stemlooze en de stemhebbende
niet scherp worden onderscheiden . In Middel- en Zuid-Duitschland, - de gewesten die 't meest met Frankrijk in aanraking
komen, - worden de stemlooze p, k en t zwak gearticuleerd en
ontbreekt due de eene helft van het belangrijke verschil dat in
Frankrijk bestaat tusschen p en b, k en g, t en d . Van daar
verwarring in de ooren van een Franschman, - en van een
Nederlander ; ik heb zelf van een Franschsprekenden Duitechen
professor meenen to verstaan bliedoo en pasplets voor plut6t en
bas-bleu. ')

De onregelmatigheden in tal van overgenomen woorden zijn
ongetwijfeld to verklaren door een dergelijke substitutie van de
zijde der hoorders . Een enkel voorbeeld uit zeer vele. Door Dr.
A . Kluyver 2 ) is ons woord boegseeren op overtuigende wijze afgeleid van het Portugeesche puxar (trekken) ; men vergelijke hiermee
een Portugeesch woord bi8pote 1) (kamerpot), dat, geloof ik, van
Hollandsche matrozen overgenomen is . In een ongeaccentueerde
lettergreep is de kans op verkeerd verstaan natuurlijk grooter, 1 )
maar ook zonder die begunstigende omstandigheden kan de verwisseling plants hebben. 't Hollandsche woord waaraan bispote
ontleend is, heeft 't accent op de eerste lettergreep, en evenzoo
't Oud-Fransche bourse dat in 't Engelsch purse is geworden .
Die psychologische eigenaardigheid van to worden getroffen door
't geen afwijkt kan van practisch nut zijn bij 't bestudeeren van
een vreemde taal . Men leert van een vreemdeling omtrent zijn
moedertaal some nog meer wanneer hij een andere taal, dan
wanneer hij zijn eigen taal spreekt . De e b .v. in het tegenwoordige Grieksch is niet dezelfde klank als onze Hollandsche gesloten
e, maar 't verschil wordt ons eerst recht duidelijk wanneer we een
') Zie o. a. Storm, Englische Philologie 1', b1z . 196 en vooral Vietor,
kleine Phonetik enz . b1z . 45 en 63.
') Tijdachr . voor Nederl. Taal en Letterkunde XIII, blz . 158.
') Bluteau en Morass da Silva meenen dat het woord van Engelsehen
oorsprong is, doch 't achijnt in het Engelach niet voor to komen ; in verschillende groote lexica zocht ik het to vergeefs, alleen Sewel vermeldt het .
Bluteau geeft zich buitendien de moeite andere, avontuurlijke en amusante
etymologieen van hetzelfde woord to bestrijden (n.l. nit vix en pots of his
en pots).
`) Voorbeelden van onder die voorwaarde nit het Fransch in 't Hollandach
overgenomen en veranderde woorden, vindt men in 't Woordenboek der
Nederl . Taal op B .
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Griek een zinnetje hooren zeggen als : J'ai vu moi-m6me le prince
Andre. In 't eerate en in 't laatste woord hooren wij een open e,
in meme schijnt one de e to gesloten ; die waarneming doet ons begrijpen wat een Duitach Hellenist 1) bedoelt met zijn definitie van
de Grieksche e en o als ,mittleres e and o". Inderdaad zijn de
Grieksche e en o nooit gesloten klanken, zij staan dicht bij de
Fransehe a en o in eonquete en Rome.
't Meest kan men wel van een vreemdeling die niet zijn moedertaal spreekt leeren omtrent het zinsaccent, 't deel van de teal dat
het minst gemakkelijk wordt prijegegeven. Een jaar of zes geleden hield een Engelsche dame to Leiden in benijdenswaardig
correct Fransch een voordracht, die niettemin een college kon
heeten in de intonatie van het Engelsch en in 't rythme van den
zin. Beter dan ooit in Engeland hoorde ik het telkens veranderen
van toon, het hakkerige van de modulatie der Engelsche teal,
waarover Prof. van Hamel in zijn interessant opstel') over ,Gesproken en geschreven Fransch" heeft geschreven .
Leiden .
D. C . HESSELINO .
') Thumb, Handbuch der Neugriechischen Volkssprache . Straataburg 1895,
blz . 2. Vgl . Pernot, Grammaire grecque moderne, Parijs 1897, blz . 11 .
Men kan gemakkelijk een half dozijn schrijvers van nieuwgrieksche spraakkunsten noemen die van dit belangrijke versehil met Duitech en Fransch
niet of weten .
') Het letterkundig leven van Frankrijk . Amsterdam, 1898, II, b1z .19 vlg .

DE NAREDE VAN DE ESMOREIT .

In die narede schijnt iets tegenstrijdigs to zijn') . En dear we weinig
met zekerheid weten van 't verloop van een middeleeuwse toneelvoorstelling, is de verklaring dubbel moeilik .
Het publiek zat en stond gewoonlik op een plein'), om naar de
vertoners to zien, die speelden op een houten stellage.
Soms werd er ook gespeeld in een herberg ; of op de zolder van
een groot huis. Aan zb lets moeten we bij de Esmoreit en de Bvskenblaser wel denken : de toeschouwers gaan „den greet neder" ale 't uit
is ; de trap (of ladder) af.
Nu stel ik mij 't houden van de naredo aldus voor. De Meester
spreekt :
') Zie hiervoor blz. 226, 227 .
') Vgl. G . Kalff, Gesch . Nederl.

Lett. 16e eeuw, 1

197 vgg.
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De Narede van de Esmoreit .
„God, die neme ons alien in hoede .
Nu hoert, ghi wise ende ghi vroede :
Hier soe moghdi merken ende verstaen,
Hoe Esmoreit ene wrake heeft ghedaen
Over Robbrecht sinen neve al hier ter stede

Dit is een bondige samenvatting van het geziene . Maar er komt nag
eon voorstelling, een klucht. En due
, Elc blive sittene in sinen vrede,
Niemen en wille thuusweert gaen
En(d)e sotheit sal men u spelen gaen
Die cort sal sijn, doe is u weten . . . . "
Die kortheid is een aanbeveling. Men heeft al zo'n tijd stil moeten
zitten . . . .
De naredenaar wacht. Hij kent zijn volkje. Er zijn er bij, die er
nit willen . Roerige kermisgangers. Ouders misschien met dochtertjes,
voor wie de klucht van Lippijn 'n beetje to . . . . bar is . - Er volgt
dus gemompel. Geschreeuw. Sommige luitjes staan op, trachten door
de anderen heen to dringen .
De naredenaar weet - bij ervaring - dat het zb komt. Hij wenkt
om stilte. Geeft verlof tot gaan aan wie 't wenst . Suggereert zelfa
een betamelike verontschuldiging
„Wie hongher heeft, hi mach gaen eten."
't Zou onmenselik zijn, hongerenden op to houden . . . .
„Ends gaet alle then graet neder."
Alle - dat zijn niet alle aanwezigen, maar alle vertrekkenden.
Kon men misschien van twee kanten op de zolder komen ? Met
twee verschillende ladders? Dan konden we nadruk leggen op dien.
Die er nit wil, gaat b.v. rechts . Nieuwe toeschouwers, voor wie Esmoreit
to ernstig was, die het nastukje willen horen, kunnen links near boven
klimmen : er komt plaats. En men is wellicht door 'n sein gewaarschuwd dat de klucht zal beginnen . . . .
En den roept de naredenaar de vertrekkenden nog toe, wat lijkt op
een verzoek om gunst en recommandatie"
,,Genoeghet u, soe court alle mergen wader."
Dat is, zoals B . H . hat verklaarde : Morgen een antler abel spel .
Even mooi ale dit. Mensen verzuimt hat niet l
R. A. K.

POTGIETERS JAN EN JANNETJE.

AANTEHENINGEN. ')

Motto boven bet stuk : nit van Harens Ode over De Staat8man (aan
zijn zoon Willem Anne) . Onder hetzelfde motto was in 1837 bet anonyme
tegen Bilderdijks Geschiedeni8 dea Vaderlands gericbte werk van J. de
Bosch Kemper verschenen : De Staatkundige partijen in Noord-Nederland
ge8chet8t in een historisch overzigt . („ Onthotl, dat in regeringszaken, De
naam van Macht is nimmer wis ; En leer op nietwes staat to maken,
Als 't geen in eijgen krachten is.") ; in 1840 was dit werk in de Gids
besproken. Potgieter paste het nu op zijn manier toe .
Peg. 1 reg. 9-13 : Laat vreemdelingen beweren etc. :
De onverbasterde Nederlander zoals Potgieter hem zich gaarne
voorstelt, is ernstig en gevoelig van aard en de Oudejaarsavond heeft
voor hem die leeft met zijn hart, altijd iets weemoedigs. Maar hij
is niet sentimenteel, hij houdt er niet van zich in 't weemoedige to
verdiepen, zijn verstand last blijdere aandoeningen zegevieren . verstandelijke levensbe8chouxoing : vgl . Wt Kopijeerlv8tde8dagelijkschen
levens (Kritieche StudiEn I, 361) : de levensbeschouwing is partieel,
bekrompen, onverstandelijk" : en wel in verband met bet voorafgegane „Wij zouden alle grenzen overschrijden etc ."
Peg. 1 reg. 20 : de onderziel : de borstrok : een woord dat bij vele
Hollandse en Zeeuwse schrijvers van de XVIIde eeuw voorkomt,
maar, near 't schijnt, niet overal precies met gelijke betekenis : Hooft
in zijn gedicht van 1619 0 Venus, die hebt yders hart in handen
(Leendertz I 168, Stoett I) zegt van de maagden :
Dan leeren zij ten sachten bed uitstijgen
En in een ondersiel ter venster vaeren
Op sang en snaeren.
Later veranderde hij : onderkeur8. De uitgevers vatten hier zowel
') De bladzijden zijn genomen naar de gewone uitgaaf van Potgieters Froze
1837-1845 . - N .B . : v. o . __ van onder. De bladzij telt 45 regels .
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onderziel als onderkeurs als onderrok op. Cats, in De Mandragende
Maeght zegt : Hij siet haer ongekleet, en lucht daer henen gaen, En
't scheen bij had alleen haer onder-zieltjen aen; maar het Zeeuwse
woord voor rbk is keur8, keur8e, keuze en een ziel of zieltje is bij
Zeeuwse schrijvers een „Iijfje" . Verwisseling komt bij namen van
kledij wel is waar meer voor. En juist ook bij keur8, dat nu nbch
in Zeeland (de keuze) een vrouwenrok betekent, maar ook het lijf
bij een japon is, een keurs-11jf . Overhemd wordt in 't Oosten ook =
„halfhemd" genomen. Zulke kledingstukken zullen dan in den regel
vroeger wel een zijn geweest (andere oorzaken van 't verschijnsel
dhi r gelaten) en toen het bne kledingstuk er twee ward, is dan de
naam verschillend gebruikt geworden . Zo zijn broek en kousen
vroeger 66n geweest en hoo8 betekent noch in 't ene dialekt „broek",
in 't andere „kous", in weer een ander „laars", en ons kous is het
Franse chausse(s) = „ broek" en had ook in 't Mnl . die betekenis
(zie Verdam III op come) . In de uitdrukking bij Potgieter (die
zeker wel niet van hem, maar oud-Hollands wezen zal) is onderziel
nu in elk geval wel niet = „onderrok", eer = „borstrok" of „flanel"
en wij zullen hier wel een woordspel met ziel 's mensen „ziel" hebben
a^n to nemen ; de „kouwe kleren" zijn onze buitenste, wat de kouwe
kleren niet raakt, gaat zeker niet diep bij iemand, want 't raakt hens
helemaal niet.
Overigens denke men bij deze plaats en 't volgende aan de positie
waarin Nederland met zijn koning tegenover de Mogendheden verkeerd heeft tengevolge van de opstand van Belgie, immers sinds
1831 toen Willem I weigerde de „vier-en-twintig artikelen" aan to
nemen ; in 1838 hield de koning op to „volharden" maar het duurde
noch een pear jaren voor alles geregeld was en „men" bleef natuurlik
„boos" op ons . In de tijdschriften van toenmaals is het to merken
dat wij one ook wel miskend voelden door 't Buitenland . Men zie
b.v. in het Algem . Letterl. Maandschr. 1837, II 89-99, de Lezing
van Sincerus (Sprenger van Eyk?) to Rotterdam over : Nederland
een voorwerp van bespotting bij deezelfa naburen : Zij minachten,
hoonen en verguizen ons" : „hunne journalen en letterkundige werken
zijn opgevuld met de onbeduidendste aanmerkingen, die wij ale voortbrengselen van sarcasme kunnen verachten, doch als hunnen oorsprong vindende in zucht tot bespotting moeten verfoeijen" : 't is,
klaagt hij, of wij tegenwoordig het Beotie van Europa" zijn . Toch
is wht hij meedeelt niet zo erg ; maar de Nederlanders wisten wel
dat ze niet zoveel meer betekenden en dit maakte hen gevoelig (zie
ook Recenaent der Receneenten 1838, II 510-517 en 1841, 11 258262) . Met blijdschap nam men nota van Strombeck's Darstellungen
aus einer Reise durch Deutschland and Holland im Jahre 1837
(Recens. der Recensent. 1840, 2de deel 124-129), en in hetzelfde,
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aangehaalde, Tijdschrift werd eonmaal met citaten bewezen hoe Loch
„schier alle vreemdelingen van naam en verdienste" Nederland bet
grootste recht hadden laten wedervaren, de Bonapartes, Hume,
Schiller, Voltaire, Tissot, Thomas, Bentivoglio, Guicciardini (Reeensent
1840, 2de deel 233).
En door wie werd Jan opgehemeld? Potgieter laat het'hem zelf
zeggen : ,mijne talenten en mijne vernuften, mijne verhandelaars en
mijne dagbladscbrijvers, allemaal prijzen ze mij om bet zeerst" . Het
is immers ook bekend hoe schrikkelik wij sinds onze ,herstelling"
aan zelfingenomenheid en zelfgenoegzaamheid gelaboreerd hadden .
Dit is in bet tijdperk van Willem I wel one grootste gebrek, onze
ergete kwaal geweest . Wij waren volmaakt tevreden met onszelf .
Het bereikbare was bij ons bereikt . Er is een overstelpend getal
van bewijsstukken in proza en dicht voor bij to brengen . Zie onze
Inleiding in 't begin en van mijn opstellen over De Roos van Dekama
in Gids voor den Onderwijzer 1889, bet derde : Het boek en zijn tijd .
Jeronimo de Vries, in zijn Redevoering bij de prijsuitdeeling in Felix
Meritie op 27 Jan . 1841 : over het Nationale of Eigenaardige in onze
schilder- en teekenkunst, gaf als oorspronkelike kenmerken van de
volksaard de navolgende op : kalmte, ernst, bedaardheid, nauwkeurigheid, geduld, vlijt, onvermoeide werkzaamheid, leerzaamheid, vast,
houdendheid, huiselikheid, liefde tot waarheid, zedelikheid, vaderlandsliefde, zucht tot vrijheid, godsdienstzin : en dit alles vereenigd met
en verhoogd door een innerlijk fijn gevoel en een gezond oordeel."
Zeker Jan werd wel geprezenl Men leze ook eens de Voorredenen
op deel I en II van Sprenger van Eyk's Fakkel, 1825 en 1826 : in
alles wat voor een natie lofwaardig mag heten, zag men zich-zelven
vooraan .
Pag. 2 reg. 1 : De geelzucht (een galziekte, waarbij galstoffen zich in
bet bloed mengen) maakt hypochondries en de hypochondriese geelzuchtige heeft er last van in letterlike en overdrachtelike zin beide
de mensen en de dingen geel to zien . Een Duitscbe dichter zegt :
„Spleen streut auf alles gelbe Schatten, Ihm wandeln sich die Lilien
Von Huisums 1) in Nasturzien z ) and Coypels 1) Amore in Mulatten ."
En met toespeling op zijn tijdgenoot Bilderdijk, in zijn verhandeling
Over het Gezond Verstand spreekt Van der Palm van de overheersching van driften, en togten, en neigingen, die zich tusschen bet
verstandelijk vermogen en de voorwerpen, waaromtrent bet werkzaam
') Hollandse bloemschilder, eerste helft XVIIIde eeuw .
') De plantensoort waartoe de bitter- of sterkers hoort (Kresse) .
') In de XVIIde en XVIIIde eeuw zijn er een viertal Franse echilders
van deze naam.
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is, schijnen to plaatsen ; om de gedaante derzelve to veranderen, alles
als door een middenstof to doen beschouwen, of daaraan haar eigen
kleur to geven, gelijk in die lichamelijke ziekte plaats heeft, die de
ouden de koninklijke 1 ) noemden, maar waarvoor wij slechts den
eenvoudigen naam van geelzucht bezitten ." De lijder ziet zelf bbk
geel. In bet Latijn is livere blauw zijn" een „loodkleur hebben"
ook = „afgunstig zijn", livens ook = ,,afgunstig", lividua „blauw"
„loodkleurig" ook „afgunstig", en livor „blauwe kleur" „loodkleur"
ook „afgunst ".') Maar ook in Grimm's Wbrterbuch vermeldt Hildebrand gelb ale teken van nijd en bozigheid : vor neid gelb werden ;
- als ein wacho; gelbaiichtig komt er voor van „gedanken etc . die
von verstimmung oder neid eingegeben werden" : gelbsiichtige Vorstellungen, gelbsiichtige Blicke. Het Grote Woordenboek geeft ale uitdrukkingen : Hij ziet geel van nijd en ze ziet or uit ale de gele Nijd ;
daarbij nit Schimnmel (Dram. Poezie I, 314) : „Wel man! wat kijk
je kwaadaardig, wat ben je geel ; krek eender ale onze dominee ale
hens de gal plaagt ." Met de gal bracht de volksmening de lastige
of kwade gemoedsaard van sommige mensen bepaald in verband .
Onze bekende uitdrukkingen : to veel gal hebben, zwartgallig („melan-cholies" op z'n Grieks), een duifje zonder gal 3) moeten bier
dan ook tegelijk met „de gele Nijd" genoemd worden ; soortgelijke
komen in verscheiden andere talen voor . Zie 't Grote Woordenboek
111, 142--144.
Opgemerkt moet noch dat hier bij Potgieter de betrekking tussen
de geelzucht en de „nijd" andersom genomen wordt, alsof men nl .
dbbr veel boos zijn zich de geelzucht op den hale kan halen : vergelijk ook de uitdrukking zich kwaad bloed maken, die Potgieter
hier met de geelzucht krijgen ala de nijd laat korrespondeeren ; ook
deze zal wel inderdaad ala pathologiese term zijn op to vatten, waar
dan dezelfde omgekeerde verhouding in ligt ; vgl. faire du mauvais
sang, 8ich bones Blut machen.
Pag . 2 reg. 5 : Fij, wat een goore paai is datl : waar dit citaat thuis
hoort? mogelik bij een van de Zeeuwse dichters, 't zij Betje Wolff
't zij een vroegere. Fij, oudtijds fi (,Fi/ ganc weg, God onnere
dif'), drukt afkeer en verachting nit; ook in andere talen ; 't is
met foei, pfui e . a. to vergelijken .
Goor is vuil, onzindelik, smerig, gemeen, vrekkig (Kiliaenl) ; en is
verachting uitdrukkend.
') Morbua regius.
') Vgl . In Verdam's G . v . d. &huerens Teuthonista pag . 54 blondieheit,
blont, waar men wel niet uit halen moet dat blont = ,,afgunstig" geweest is.
') De duif had, in oud volkageloof, evenals aommige andere dieren geen
gal, was daarom ook altijd zacht en goed : Nat . Bloemen III 1020-1030.
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Pag. 2 reg. 10-14 : Mijn talenten etc . : Dit en 't volgende is ironies
door Potgieter bedoeld. In de zelfvoldane tijd zonder hoge idealen
waar hij tegen strijdt, krioelde het van onbetekenende lui die van
zich zelf vonden, dat ze gehoord mochten worden . Wat de dichters
betreft, zie de Poetiese Almanakken van toen I - ze waren legio 1 Maar
't ontbrhk juist aan talent en vernuft! Daarom leest Jan z'n eigen
, knappe lui" ook niet . De „verhandelaars" zijn typies voor deze
tijd. Er werd ontzettend veel „verhandeld" . 't Beschaafd publiek
zat graag onder 't gehoor van zijn alles en noch wat,,verhandelende"
deftige Lezers of Sprekers, die hun onkosten meestal niet groot
maakten . Potgieter zowel als Jacob Geel hebben de verhandelzucht
gehekeld en gekritiseerd .
Pag. 2 reg. 18 : nl . de synode van 't jaar 1816 . 't Kwam voort nit
de huiselike, gemoedelike en ietwat-sentimentele neigingen van de
tijd . Denk aan 't bekende „Uren, dagen, maanden, jaren" (No . 160
van de Evangeli8che Gezangen) van Feith, oorspronkelik Nieuwjaarslied, dat toen Oudejaarsavond-lied werd .
Pag. 2 reg. 20 : Tabak in de dooe : wel niet wat wij in den regel
tabaksdoos noemen . In de mannengezelschappen van onze grootvaders of overgrootvaders, die bijna allemaal de gouwenaar rookten,
was altijd een min of meer sierlijk kistje met tabak benevens bet
ook hier genoemde koperen komfoor met „geglommen" kool ter tafel .
Het kistje zal hier wel een doos ziju .
Pag. 2 reg. 23 : Een geglommen kool is bier een weer tot gloeien gebrachte dove kool ; anders zijn geglommen kolen, ook glimmende
kolen („een glimmend kooltje in de test") genoemd, in 't algemeen
, gloeiende" kolen, n .l. geheel „doorgebrande" . Een andere betekenis
van glimmen is „gloeien" . In Ferdinand Huyck, in 't verhaal van
Pulver, van die zeeroverkaptein : 't was een groote, schoone vent
met een houding als een Ammiraal en oogen ala glimmende kolen" .
Van kolen wordt ook aanglimmen, aangeglommen gebruikt-in het
komfoor : zie vorige Aantekening .
Pag. 2 reg. 14 v . o .-10 v . o. : John Bull : Jan kan er zich dus best
in schikken ala het nu minder mooi lijkt.
Bietekroten : in de eerste helft van deze eeuw is er over de suikerpeeen veel to doen geweest . In 't midden van de XVIIIde eeuw
werd hot eerst suiker nit kroten bereid. In 't begin van de XIXde
verrees de eerste beetwortelsuikerfabriek, in Silezie . Biezonder interesseerde zich hier toen voor, keizer Napoleon . Hij deed de fabricage
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naar Frankrijk overbrengen, waar zij zich, onder hat continentals
stelsel, ontwikkelde (Sloet's Tijdschrift voor Staathuisboudkunde
XVI, 51). Men herinnere zich van Marles vermakelike zelf-parodie
van Napoleon, Katabasis : 'k Werd boos, omdat dat Russisch
vee - Won suiker drinken bij zijn thee : Vergeefs beproefde mijn
gezant, - De zaak to stellen op haar pooten, - En sprak : Kom
Sander, toon verstand, - En hou je bij de beetekrooten." Zo was
de konkurrensie tussen de beetwortelsuiker en de Indiese rietsuiker
begonnen. Maar niet v66r 1837 nam de nieuwe fabricage een
hoge vlucht. Ten dage dat Potgieter zijn stuk schreef, vindt men
hear in de Tijdschriften telkens ter sprake gebracht ; men zie b .v.
in Tijdschrift v. h. Genootsch . ter bevorder. der Nijverh., gevestigd
to Onderdendam, 1, 1838 1ste stuk, in Tijdschrift ter bevordering
v. Nijverh. van v. der Boon Meach, G. Verdam e. a., V 1839,
de mededelingen omtrent „het belang van den mangelwortel voor
Frankrijk" in Recens. der Recens ., 1840 II, 288. Maar er was hier
teen noch altijd veal aanvoer van ruwe suiker uit Java, nieuwe
raffiiiaderijen konden worden opgericht . De tijd kwiim echter dat
de beetwortel het riet zou verdringen . Zo ging bet weldra in Belgie :
lees in Theodoor v . Rijswijeks Politieke Refereinen (1844) : D o Rietsuiker : ,Wat poogt gij hier langer in wezen to blijven, - En kraait
gij uw deugden en nuttigheid nit? - Hoe nuttig en deugdzaam, men
zal u verdrijven, - De beet is u v66r, uw kans is verbruid" : zo
de eerste strofe ; en zie verder toespelingen op de auikerkwestie in
Belgie in Het petitioneren en in Toen men hat Monopolium op den
tabak wilde invoeren („De tabak bad nog iota debiet - Hij moet
vergaen als 't suikerriet" ; etc .) . Andere Vlaamse dichters prijzen
de beet .
Men zal nu begrijpen hoe Potgieter zich zo voor de suiker interesseerde. Was hij, ten overvloede, niet zelf handelsagent ook in suiker?
Maar voor alanoch kon hij met Hans Moff, die zich met alle kracht
op de verbetering van de nieuwe fabricage toelei, noch spottenl
„Laat Duitaehland stoffen op zijne bietekroten", roept hij nit op de
laatste bladzijden van Hanna 1843, „fin Oostzee en Zwarte Zee
begroeten om strijd koffen en brikken met de gelouterde 8uiker van
Java beladn."
Monsieur : Potgieter denkt aan de „Franse tijd" 1 Onder de geheime
artikelen van bet Haagse Verdrag (tussen het revolutionnaire Frankrijk en onze Staten-generaal) Mei 1795 was de bepaling dat wij
ter verdediging van onze nieuwe Republiek een Frans leger van
25000 man (niet meer) zouden opnemen, bezoldigen en onderhouden .
In volslagen staat van behoeftigheid kwamen die soldaten en als
ze in behoorliken doen weer verkeerden, werden ze vervangen door
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nieuwe hongerlijders, en in 't jaar 1804 had one dat meer dan
f 74.000 .000 gekost 1 Beret werden ze met dolzinnige geestdrift ontvangen, maar straks spotte men in marsmaat :
„Daar kiimmen we an, Daar kbmmen we an,
We hebben geen kousen of schoenen moor in ."
Ziehier wat Sincerus (zie de derde Aant .) in 't Algem. Letterl.
Maand8chr. 1837, II 97, daarvan vertelt : Ik heb bet bijgewoond
in 95., 't was een grand of wat kouder dan thans toen die eigenste
Franschjes onder bet gezang van Vivat de Carmagnole8, de Oostpoort
(te Rotterdam) introkken. Dat moesten soldaten heeten, ja bandieten
waren bet ; kapotjassen hadden zij niet, nog veel minder menageketeltjes en broodzakken achter op hangen . Die goad gekleed waren
hadden dekens om bun lijf, een stuk roggepeun bedekte de punt
van de bajonet ; de meesten echter waren zoo naakt, dat men de
Fransche armoede door de lompen konde zien uitkomen . Maar zag
ze eens drie maanden later? Holland bad ze gevoed, gewarmd,
gekleed en last ik er maar bijvoegen gereinigd . Tengevolge namelijk
van verschillende wissels, die geen duit waarde hadden en welke
gewoonlijk behelsden : de burger stager L . zal op vertoon leveren zes
koppel8 ossen en het noodige lamsvleeseh ; of de burger bakker Z. zal
laten volgen al het gebakken brood dat hij in zijnen winkel heeft :
het zal valideren (= „in rekening komen") aan de bevrijdere van
Nederland : enz . werden de opgeknapte Franschen ale goudhaantjes
naar Picardyen of Gascogne teruggezonden, om plants to maken voor
andere bedelaars-scharen, die, zoo mogelijk, er nog ongehavender
uitzagen, en bij welke dezelfde manoeuvre van inkwartiering, en
aflevering, als bet weer menschen geworden waren, plants greep ."
,,Kan er, vraagt de verhaler, wet grover ondankbaarheid bestaan dan
een yolk, dat zoo vela weldaden vruchteloos verspilde, tot een voorwerp van minachting en verguizing to maken ?" Maar ook na 1804
had Monsieur bet hier goed gebad".
tot Jonathar toe, - alien geven ze mij sicken onder en boven water .
Zie Potgieter in de aantekening achter zijn gedicht Aan New- York
in de Muzenalmanak van 1842 ; hij acht bet bekend hoe schier alle
Anglo-Amerikaanse schrijvers gekken met Dutchmen, Dutch buildings
Dutch manners, Dutch genius ; en zie bet gedicht zelf .
Pag. 3 reg. 6 : one alter bet-overgrootvader : nl. Adam . Wij zijn, in
de eerste plants, immers allemaal, als mensen, zelfzuchtig . Ten
andere, zegt Potgieter, luister eons naar Jan's geschiedenis .
Pag. 3 reg. 7 : doopceel lichten wordt hier door Potgieter noch gebruikt in de betekenis van „iemand z n afkomst ophalen" . Tegen-
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woordig is hot ook zbnder dat : van iemand vertellen al wat hij op
z'n kerfstok heeft . Zoals hat hier gebruikt is, is 't oorspronkeliker .
't Is een apreekwijze uit de tijd toen er noch geen burgerlike stand"
was en alleen maar in de kerkelike doopboeken genoteerd werd de
dag van het dopen, bij uitzondering maar met voordacht die van
geboorte. Een briefje met extrakt uit de doopboeken omtrent een
bepaald persoon was een doopceel, hoedanige men vragen en verkrijgen kon, en dit was het lichten" van de doopceel.
Pag. 3 reg. 9 : Jan overtreft nu zijn voorvaderen, dat is bekend ; veel
middeleeuwse adel zit er niet in Nederland, onze aanzienlike geslachten,
onze patriciese families blijken, als we teruggaan tot de XVIIde en
XVIde eeuw, meest van echt burgerlike afkomst to zijn .
Pag. 3 reg. 12 : fiksch op de koten stann : hvj is noch wakker op de

koten" : redenen bijbrengen die op koten staan" : dat werk 8taat op
zijn koten" : ziedaar noch enkele oud-Hollandse uitdrukkingen met
koten ; een koot is eigenlik eon hielbeen ; bekend is het kinderspel
met die koten . koot, koten is een echt Hollands woord.

Pag . 3 reg. 18 : over de zestig : want zestig is een lelike leeftijd, denk
maar aan de uitdrukking ben je zestig?" Dan is men voor goad
begonnen oud" to worden .
&boon Jan de wereld heeft bekeken, Jan heeft zijne kuiten nog
niet verloren : floor een pdtertje ldngs de kant zegt gem meisje bat"
van hem : als de kuiten weg zijn, is de jeugd en de pit uit een man,

als ze niet weer willen komen, is 't een taken van verouden :
,,Hartelief wag wordt je vet, zei Lijsje tegen haar man Fobert, je
krijgt beenen a18 zwaveletokken' (Harrebomee i. v. been) en daarmee

gaf Lijsje niet to kennen dat Fobert bebageliker voor haar ward .
Maar zonder zich belachelik to maken, kan Jan noch een dansje
meedoen en gezoend willen de meisjes ook van hem noch wel zijn .
Gezoend wordt er namelik in 't oude van oorsprong middeleeuwse
danslied van
Daar ging een P4tertje 14ngs de kant
Hbi 't was in de Mei 1 dat in Noord- en Zuid-Nederland beide noch altijd voortbeataat .
Pag. 3 reg. 21 v. o . : Spreekwoorden aan centen ontleend : Potgieter
plaatst hier gauw even de opmerking die hij gemaakt heeft, dat
hoewel de centen nu al zit lang (immers sinds 1818 : zie Verkade's
Muntboek (1848) en Muntkabinet van 's Rijks Munt to Utrecht,
Catalogue : met Geschiedkundige Aanteekeningen betreffende den Munt-

Potgieters Jan en Jannetje.

48 1

Slag in Nederland na 1813) in zwang zijn, men noch altijd in de
spreekwijzen veel van penningen (en duiten) hoort : geen penning,
hij komt on zijn penningen, op de penning zijn, een penningsvriend
zijn, geen penning schuldiq, geen duit 8chuldig, gem rooie duit,
geen duit waard, duiten hebben, 't kost 'em duiten . De zelfde en
dergelijke spreekwijzen zullen nu inderdaad wel meet met centen
worden gehoord . De opmerking tekent echter meteen Jan als man
van zekere leeftijd, hij assimileert niet zo makkelik meer .
Pag. 3 reg. 20 v. o. - 12 v. o. : ,Dat bewijst den ouden dag
hoot ik aanmerken ; ik geef sleehts toe, dat hij den leeftijd Lang
voorbij is, waarin men overbescheiden, overedelmoedig, overzelfverloochenend, pleegt to wezen. Ik zou schier durven beweren,
dat Jan nooit zoo oud zou zijn geworden, indien hij een van deze
drie ooit was geweest . Ik ga verder : ik geloof, dat Jan uit den
aard zou zijn ge8lagen, zoo hij immer zin had aan den (tag gelegd
voor bleuheid, die zich zoo min weet to schatten als to doen gelden :
Potgieter stelt zich voor, dat zijn lezer 't noch altijd niet kan toegeven dat een man van over de zestig, (last hij den Jan heten)
noch best some voor „niet oud" mag doorgaan .
Merk nu op dat Potgieter op dit chapiter blijft doorgaan . En
vragen wij tans : wit zal den ouden dag bewijzen"? Dat van die
spreekwoorden? Ja. Maar we moeten verder geen to diep verband
zoeken, dunkt mij, tussen dit en de boverbescheidenheid, overedelmoedigheid, 't over zelfverlochenende" : Potgieter gaat daarmee eenvoudig voort, Jan met betrekking tot zijn leeftijd („oud" of „niet-oud")
to determineren. Dit verband is er echter, - Jan heeft weerstandsvermogen, hij is zich zelf, komt zomin in 't kleine ale in 't grote zb
maar onder een anders invloed en overwicht, gooit zich op geen
manier weg. Zb heeft bet wel wat nit to staan met die „bleuheid,
die zich zoo min weet to sehatten ale to doen gelden" .
Pag. 3 reg. 12 v. o . - 6 v. o . : Jan's vader, Jan's ooms, at de verwanten van Jan etc. : De eigenlike Jan (lie onze staat grondvestte
en bouwde groeit natuurlik op in de loop van de %Vide eeuw. Zowat 1500 ligt hij in de luiers (zie pag . 3 reg. 11) : toen kwimen we
namelik onder dat Oostenrijkse Huis (Maximiliaan, Philips de Schone
1494, Karel V, Philips II) waaraan wij ons ten slotte, om voor
goad ons eigen Heer en Meester to zijn, ontworstelden . Vbbr dezen
was bet ,,Jan's vader" geweest : de Hollanders en Zeeuwen nit bet
Bourgondiese tijdperk (Philips de Goede, 1433, Karel de Stoute,
Maria). De Bourgondiess hebben de meeste Nederlandse gewesten
(Jans Ooms") onder hun heerschappij verenigd gehad ; en overal
(bij al Jane verwanten") hebben ze hun macht en invloed doen
T.&L
.
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gevoelen . Want wat zij nastreefdon was de staatseenheid, het welgevestigd gezag van de vorsten over de gemeenten en de adol beide .
Lees in de Vaderlandse geschiedenis na met welk een talent, welk
een kracht en konsekwensie, met welk een geluk ook, Philips de
Goede hiervoor gewerkt heeft. Maar wat hij in de eerste plaats to
onderdrukken had, dat waren de republikeinse beginselen en de
onafhankelike geest van de poorterschap . Nieuwe vormen van bestuur
werden ingevoerd. Toch is de tyrannieke regering van Philips de
Goede in verschillende opzichten ook een zegen geweest (denk aan
het allengs minderen van de felheid der Hoekse en Kabeljauwse
twisten). Minder zegenrijk echter was het bestuur van Karel de
Stoutel Had de vader de goe gemeente al diep doen opdokken,
verpletterend werden de belastingen onder de eerzuchtige zoon . In
toestand van volslagen berooidheid gingen de landen aan Maria over :
1477 . Haar dwongen de Staten van Holland en Zeeland nu het
„groot privilegie af : de gravin mocht geen huwelik zonder goedvinden van de Staten aangaan ; alleen ingezetenen des lands zouden
ambten bekleden ; het (door Philips de Goede ingestelde) Hof van
Holland zou niet ter eerste instantie uitspraak to doen hebben in
zaken die voor andere rechtbanken dienen konden ; de Staten mochten
geheel naar eigen goedvinden samenkomen ; geen oorlogen zouden
meer begonnen mogen worden zonder toestemming der Staten ; geen
stad behoefde bij to dragen tot beden waartoe ze haar stem had geweigerd ; etc . Andere gewesten handelden als Holland en Zeeland,
't krachtdadigst was het verzot tegen de Bourgondiese politick en
tyrannie in Vlaanderland . Toen met Maria's dood (1482) Maximiliaan het regentschap wilde aanvaarden over de minderjarige Philips
(de Schone), weigerden de Vlamingen, hem zijn beide kinderen over
to geven. Niet voor 1485 werd hij erkend . Maar in 1488 baratte
to Brugge en to Gent de opstand uit, waarbij Maximiliaan zelf gevangen gezet werd. Zie in de „Vaderlandse Geschiedenis" wat
hierop gevolgd is I Ook in Holland was het rumoerig. In 1491 de
opstand van het kaas- en broodvolkl Oorzaak daarvan was de druk
van de belastingen, het was een strijd voor „kaas en brood", een
kaas en een brood voerden de opstandelingen in hun vaandels .
Met recht zegt Potgieter, zinspelend op de Noord-hollandse beroerten :
,,de eenvoudige burgerlui van Jans familie lieten zich hun kaas en
brood door (lie grote Heren niet ontnemen" . - Zie o. a. Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche yolk, 11, Roek V.

Pug. 3 reg. 5 v. o. : Zalig is hij, die zijn jok in zijne jeugd draagt :
Zie Klaagliederen v. Jeremia III, 27 : Het is goedt voor eenen man,
dat hij het jock in 8ijner jeught draeght .

Pag. 4 reg. 15 : Rubbers is vooral ook de schilder van het „lichaam",
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„la chair.', „la vie animate" : zie, om dicht bij huis to blijven, in
de achter-bovenzaal van het Mauritshuis, b.v . zijn „Adam en Eva
in 't Paradijs" en „de Naiaden met de hoorn des Overvloeds" ; en
men leze van La peinture dan8 lea Pays-bas in Twine's Philosophic
de l'Art (Quatrieme edition) pag . 60-67 . Voor de Oud-Hollandse
vrouw, niet alleen de Oud-Vlaamse, was een Rubbens de man : zij
was niet zo tenger als de massa van haar nakomelingen, oordeelt
Potgieter. Rembrandt is de schilder van de „ziel" (,it a pu representer dans l'homme, non seulement la charpente generals et le
type abstrait, mais encore les particularites et les profondeurs de
l'individu, les complications infinies et indefinissables de la personne
morale, toute cette empreinte mouvante qui concentre en un moment
sur un visage 1'histoire entiere d'une .me. En cola, it est le plus
original des artistes modernes", Taine, 91) Rembrandt is ook de
schilder van het licht en de duisternis, en van de working van licht
in duisternis . Daardoor is hij ook zo zeer de schilder van de ziel".
Beter echter dan abstrakte uitleg, zal het zien zelf van Rembrandt's
kunst do lezer Potgieters woorden doen verstaan : de rustige zielskracht waardoor zijn beelden de duisternis om hem been verlichten" .
Men bezoeke eens de Rembrandtzaal van het Mauritshuis 1 En in
het Rijks-Museum to Amsterdam mag men, (vroeger in de Van-dePoll-zaal) Potgieters Jannetje herdenken bij 't aanschouwen van Rembrandt's portret van Elisabeth Bast
Pag. 4 reg. 18 v. o . : „de zegen van Roemer Visscher" : juist omtrent
1840 schijnt Potgieter zich eens verdiept to hebben in de Brabbelingh
van R. V. Wijlen T . Terwey wees aan in Taal en Letteren 1891 hoe
het stuk Jan en Jannetje vol zit van herinneringen daaraan . Hier
hebben we de eerste, aangehaald nit do vierde Quick van het Eerste
Schock :
Jan dit is dat u sal gheven
In dese werelt een vrolijck leven,
Goet dat u is versturven,
En niet deur u arbeyt is verwurven,
Altijdt een goet vuyr op u haert,
Met gheen Processen zijn beswaert,
Aen het lijf een simpel habijt,
Daer toe een hert van sorgh bevrijt,
Een ghesont lijf, en dat wel machtich,
Wyse simpelheyt, Vrienden eendrachtich,
Ghemeenen cost sonder conste bereyt,
Niet meer to drincken dan tot vrolijckheyt,
Een vrolijck Wijf, en eerbaer by desen,
Slapen dat do naclit schijnt tort to wesen,
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En wesen dat ghy zijt by alle menschen,
Den doot to vreesen noch to wenschen
Jan dit is dat u sal gheven
In dese werelt een vrolijck leven .
Zoals Potgieter bier de regels meedeelt, is het alsof er een biezonder,
logies, verband was, tussen de twede regel en de eerste . Uit het
door ons meegedeelde geheel blijkt wel dat zodanig verband in
werkelikheid niet bestaat, niet bij Roemer Visscher bedoeld is .
7

Pag. 4 reg. 14 v . o. : vrolijk- en jotijkheid : jolijk voor jolig is wel
(tot inniger versmelten van de begrippen in de rijmende woordklanken)
een individualisme van Potgieter zelf.
Pag. 4 reg. 13 v. o. : vallen tengerder dan ik plagt to wezen : oudHollands gebruik van vatlen, waarvan men tal van voorbeelden
vindt aangehaald Taal en Letteren 1900, pag. 95-96 : Ik val noch
at yraj wat doofachtig, maar mijn Man i8 noch 8terk nae zijn
jaaren (Asselijn) ; de vrouwen vallen doorgaans wet kleiner van ge .
stalte dan de mans (Valentijn) .
Pag. 4 reg. 12 : Smeltend noch emachtend - nets van het teringzieke
dat uit vreemde poezy in de onze is overgewaaid : Potgieter denkt
hier aan de opvatting van vrouwelike goedheid, liefheid en schoonheid in do Poezie van de Engelse dichter Byron, en aan het verschijnsel van het Byronianisme in onze eigen Poezie tussen 1833-1840.
Aldus schilderde Beets in Willem Kuser (1835) zijn Bertha : Daar
zijn op aarde schepslen, in wier wezen I Zooveel geduld en goedheid
is to lezen, In wier gelaat zich z66 veel liefs vereent Met zb6
veel zwaks en tengers, dat men meent Dat zij to zacht voor do
card zijn ; dat wij vreezen ; I Dat al wat haar omringt to ruw zal
wezen ; Wie 'tminste kan bedroeven, niets verstoort ; Wie alles
kan doen lijden, niets doen klagen ; I Wie, bij een strong, een luid
gesproken woord, I Een groote traan in ieder ooghoek gloort ; Wier
houding om bescherming schijnt to vragen ; I Wie de aanblik van
een wapen siddren doet, I Uit deernis met nog onvergoten blood ;
Wier vriendlijk oog de gramschap doet bedaren ; Wie in zijn drift
een woesteling zou sparen, I En siddrend, als haar wang van kleur
verschiet, I Zachtzinnig tot haar zeggen : ,Vgees mij nietl" I Aldus
was Bertha. Als zij 't bleek gezicht, I Het groot, blauw oog naar
u hield toegericht. I Terwijl haar hand de blonde lokken scheidde, I
Wier goud zich op haar blanke borst verspreidde, Daar liefde en
ernst uit al haar trekken bleek, I Maar liefde meest, dan word u
't harte week, I Dan voeldet ge u geheel de ziel verrukken, En
lust om haar de tengre hand to drukken, ( Of vurig haar to smeeken :
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„Bid voor mij ; Want God verhoort wie angel is ale gij ." Maar
een hemelse is in dit verhaal evenzeer Aleide : „Want zij was een
dier lieve schepslen, die Men liefheeft on haar lieflijkheid,enwie I
Gad uren lang met heimelijk genot In 't sehoon gelaat zoudt kunnen
staren, tot Go in 't eind niet meer gelooven zoudt dat zij I Van de
aarde zijn en menschelijk als gij ; I Omdat u van haar minlijk aangezicht I Een meer dan aardsche zachtheid tegenlicht ; ( Omdat haar
schoon zoo zuiver is en Leer, ( Ale ge u verbeeldt van eindloos refiner
sfeer; I Omdat go er een volkomenheid in ziet, I Ale heenwijet naar
volkomener gebied; I Omdat het u doet zwichten voor zijn macht, I
Die gij, uit hoogmoed, bovenmensehlijk acht. I Zoo was Aleide."
Na wordt haar schoonheid geschilderd : „- elke trek van 't eirond
aanzicht had ( Lets edels in zijn zachtheid ; 't voorhoofd blonk I
Als rein albast, en aan heur wangen schonk De levensstroom een
tenger blosje, dat I In meer dan lelieblankheid overvloeide ; I En in
de blauwheid van haar oogen gloeide I Een vuur dat tot in 't hart
drong, maar vergoed I Door 't bruin der lange pinkers, dat hun
gloed ( Zoo minzaam maakte en vriendlijk, dat bet scheen I Ale
waar die gloed een vonk van liefde alleen. I Reeds telde Aleide
twintig zomers, maar ( Nog scheen ze een kind van nauwlijks zestien
jaar." Maar van tedere schepsels al daze kan verkwijnen hat lot
zijn. Zo ging bet met Florinde, in Beets eerste Byroniaans verhaal de Jose : „- - in stills beden Sleet I Zij al haar dagen en
in weenen. I De smart ontvleesde 't zacht gezicht I En bracht de
magerte in haar teen ; Zij smolt ale lentesneeuw voor 't licht, I
En kwijnde zacht en langzaam heen ; ( Zij leek een doode op de
aard ver8chenen ; I Een enkle nacht had al heur haar vergrijed ;
't was die waar Hij in was verdwenenl ( Zoo feed ze en kwijnde nog
een jaar. ( De tering, ijslijkste alter kwalen, ( Heeft voor 't gezicht
een zachten sehijn ; I Zij nadert niet met felle pijn, I Maar foltert
langzaam slechts ; zij tergt I De leefkraeht met geen schokken ; maar (
Vermoeit haar, mat haar af; zij vergt I Haar offers traag, maar
weerloos ; zij ( Betoont geduld en medelij' I Fin huiehelt met den slag
to dralen; I Maar ze eischt haar buit geheel ; eerst dan I Alb 't ofer
niet8 moor lijden kan, I De laatste vezel van 't bestaan I Haar laatste
kracht ten prooi geeft aan ( Haar bezel, ie 't monster welvoldaan, I
En mag zijn buit ter aarde dalen . I Zo ging 't Florinde . Nog een
jaar I Behoefde er, on haar ganech to eloopen : ( Toen ging 't herbergzaam graf haar open, I En was er vrede en rust voor haar"
hat is bet tafereel dat Potgieter bewonderend roemde zoo rijk aan
waarheid en poezy" (in zijn recensie van 1837 Guy de Vlaming,
een verhaal door Nic . Beets). Er was inderdaad lets „smeltends
en smachtends" in onze Poezie, lets mijmerzieks en droefgeestigs.
En ziehier noch van een van de mindere dichters een staaltje uit
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Lesturgeons gedicht Melancholy (1838), waarin het melancholiese
inderdaad „teringachtig" geworden is :
Wie zijt gij, kracht, die 't ligchaam sloopt,
Dat zachtkens wegkwijnt bij uw tooveren,
En minder op ontfermen hoopt,
Hoe meer ge voortgaat in 't veroveren?
Gij, die de zenuwkoorden spant
En spier en veezlen op komt winden,
Om alles weldra to verslinden,
Geblakerd door uw fellen brand .
Wel mat gij 't kranke ligchaam af,
En pijnigt met verholen woede
Wie zich u willig overgaf,
Verrader, trouwende op die hoede .
Wel zaait ge in ons gebeent de dood
Tech geeft de ziel, ontzachlijk Roover,
Zich gaarne aan uw vermeestering over,
Bekoord door wat uw hand haar bood.
Een gedicht van Heye in de Tesselscha van 1838 werd in een,
beoordeling (Algem . Letterl. Maandschr. 1838, 1445-448) gememoreerd als de teringachtige stanzen van Dr. Heye op de teringachtige Mathilde, tegenover de tijtel ." - maar dat wij Loch niet
mooi vinden dan in verzen : „Wij" nl . wij Nederlanders . Merk op,
hoe Potgieter zijn Hollandse meisjes dan schildert .
Pag. 4 reg. 9 v. o. : Wat goedronde gezichtjea : Goedrond is „ongeveined", „openhartig", ,zonder enige achterbaksheid", „eerlik'' . Halma
Nederd. Fransch Woordenb. verklaart i. v. road : goed rond, goed
Zeeuw8ch, opregt, ongeveined - sincere, franc, qui porte le coeur sur
les levres. Oorspr. werd bet dan zeker van de uiting, de wijze
waarop men zich gaf gebruikt . Maar mensen met een werkzame
verbeelding, ala Potgieter (en a1a die man daar, en die vrouw, en
die jongen ; 'tzijn niet allemaal dicbters en schrijvers) nemen, ook
onbewust, een woord licht in een letterlike zin, bewaren zo het woord
vaak in zijn oorspronkelike konkrete betekenis ; zie biervoor Zwolse
Herdrukken VII Poezie van Staring (2de druk Aantekening 4 pag.
88-89. Maar niet altijd Loch konkretiseert zo iemand het woord
in overeenatemming met de etymologie, en dit nu geldt wel van het
goedrond waarin Potgietera voorstelling van zoveel Hollandse meisjesgezichtjes zich uitdrukte : mij altans komt de vriendelike ongeveinsd .
heid hier ook aanschouwelik voor de geest : ik denk aan rondo
gezichtjes die goedheid uitdrukken en zo zou dan bier goed niet meer
bijwoord bij road zijn maar het woord copulatief = good + rond
zijn, als doofatom, kortbondig A. d.
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Pag. 4 reg. 8 : wat gulgaauwe lath : „onbedwongen en spoedig opgewekt" (aldus omschreven in 't Grote Woordenboek V 1259). In
de oudere Litteratuur schijnt het woord alleen uit Hooft bekend, en
wel in het bekende
Hot gesel8chap loud' een retsje
De gulgauwe Cloriquelleen,
waar de betekenis evenwel voor ons niet zo duidelik is . Hot Woordenboek geeft verder gben plaats vubr deze hier, bij Potgieter, die
't voorts ook met „zeggen" verbindt, zoals Bosboom-Toussaint en
Schinimel met ,,erkennen", ,antwoorden", in de zin van „op gulle
en tevens haastige wijze, hetzij dan : goedmoedig en zonder dralen,
of wel : rondborstig en zonder aarzelen" ; bij Bosboom-Toussaint
vindt men noch : ,Hollandsche rondheid kan zich niet wennen de
gulgauwe tong aan band to leggen", en :
Met hare gulgauwheid
wijdde zij hem in in hare familiebelangen" . De vraag is : is een
echt volkswoord hier eindelik weer, met zo menig ander, in de vrijheid die de Romantiek bracht, in de Litteratuur opgedoken ? -of, was
in Potgieters oor nit zijn lektuur van Hooft 't allittererende gulgauw
blijven hangen, om bier, op eigen wijze bpgevat, ook op zijn manier
gebruikt to worden, on is Toussaint en anderen 't woord weer nit
Potgieter bijgebleven . Graag plaatate Potgieter zulk een mooi XVIIde
eeuws woord, we zullen 't in ditzelfde stuk noch zien . Hot Woordenboek bevat niet het materisal voor het antwoord op de vraag. Zie
ook Dr. J . W . Muller Taal en Letteren IX, 204.
Pag. 4 reg. 7 v. o. : wild woelwater : Potgieter heeft woelwater hier
„onzijdig" . Ik heb altijd gehoord „die woelwater''. Niet licht, dunkt
mij, zal 't woord bij iemand weer onder invloed van water komen .
Bij een verbeeldingsman ale Potgieter is dit mogelik. Ala wij naast
,,die brekebeen" „dat brekebeen" zeggen, zit dit wel hierin, dat in de
woordjes dat en et nunachting (ook zat-worden, maar ook lief-vinden
en medelijden) zich vaak uit : wij kiezen vaak onzijdige woorden ale
we schelden wilden en laten woorden met de van „geslacht" ceranderen : dat aap", dat ezel", dat marling", „dat otumper",
,,dat atakker", ,dat lastig pot eten", „dat mens", „dat beer", en
zo dan ook „dat sujet", ,dat titre", „dat wezen ', „dat kuiken", dat
gedrocht", ,dat ding", dat individu",
dat exemplaar", „dat
miepunt", „dat vernelend instrument", dat portret", dat ongeluk" 1)
1) Bij zaaknamen doet zich, natuurlik niet bij alle individuen, hetzelfde
voor, en in 't biezonder dan noch weer bij collectieve begrippen : al dat omhaal, dat opaehik, dat herrie, waarbij dan, ten overvloede, zinverwante
woorden weer kunnen influenceren. Dit alley is zeer individueel en momentaan, maar juist dit hebben we to bestuderen .

488

J. H . v . d. B o s c h

W at mijn eigen taal betreft, zou ik me „dat woelwater van eon
jonge" alleen kunnen voorstellen als het woelig druk zijn van eon
kind me eindelik hartgrondig was gaan vervelen, evenals dat onrust" . Wordt ook ddt woelwater gehoord? Of heeft Potgieter hier
ook juist dat zat-worden willen uitdrukken? immers in onverschillige
zin is het hier niet gebruikt : ,en zij ons wild woelwater 8chelden,
schoon zij stouten schalk meenen". In De Zusters (1844) hoofdst.
III pag . 76 gewone uitgaaf staat echter het woelwater" van eon
lief zesjarig meisje. Liefkozend? Of neemt Potgieter't altijd ,,onzijdig"?
Pag. 4 reg. 5 v. o . :

Welk een zeebarichen boezem, zoo ale een dichter
harer jonkheid zeide ; - een mooi woord, Venus zelve reel immer8
uit het blanke schuim der golven op? : eon boezem als eon baar
der zee" : en dit doet Potgieter, de verbeeldingsmens, op eenmaal aan

Venus denken, hoe zij uit de schuimende baren der zee zelf eenmaal
oprees to Paphos, immers naar oud-Grieks verhaal . Maar nu komt
de vraag : Wie is de dichter harer jonkheid" die do vrouwenboezem
't eerst bij eon baar der zee vergeleek? Terwey (Taal en Letteren
1891) houdt het or voor, dat Potgieter zich met dit zeebarig" door
zijn verbeelding heeft laten verschalken. In Jan en Jannetje zijn
zooveel herinneringen aan Roemer Visscher en Roemer Visscher
kent het woord zeebarich zo good, en 't is zo slecht to bedenken
wie anders die dichter zijn zou, dat het, oordeelt Terwey, wel niet
to gewaagd is om Potgieters zeebarig uit Roemer Visschers zeebarig
to verklaren. Maar dit laatste is hetzelfde als 't ouwe seebaar en
8edebaar, ook seedbaar, net gevornid als vruehtbaar, 8chijnbaar, eerbaar, 't zelfde ook ale 8eeghbaar (ontstaan onder invloed van zedigh) 1 )
in betekenis gelijk aan 't Duitse sittsam en ons zedig (,ingetogen",
,overeenkomstig de goede zede"), en in oude woordenboeken (b.v.
Kiliaen) en schrijvers voorkomende. In de Brabbelingh van Roemer
Visscher (en Spieghel) komt het tweemaal voor, en aldus : in nummer
16 van hot IVde Schock der Quicken kenmerkt hij eon meisje als

Stuers, anminnigh, afwijsigh, meewarigh,
Treurigh, vrolick, wulp8, en zeebarigh,
en in Quick 35 van Spieghel staat van diens Liefken", dat ze bezit :
&haemte zeebarigh en oock kuysheyt gepre8en.
&ebarigh betekende duo ,zedig", ,eerbaar", ,ingetogen" . Is het

') &eghbaar staat b.v. tweemaal in Den Nieuwen verbeterden Lusthof
(3de druk 1607) pag . 47 : Hout u altijt, zeer zeeghbaer en manierigh ; pag.
26 : Een maeght ghepresen - Staet vast in mijnen sin - Haer zeeghbaer
wesen - Is recht als een Goddin ; en bij Poirters Het Masker van de wereldt
afgetrocken b.v. (13de druk pag . 302) : Dese (weduwe) gong over straten in
een stil zeeghbaer kleet.
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echter niet al to zonderling, dat plaatsen ala deze hat woord seebarigh
aan Potgieters verbeelding en geheugen zouden ingeprent hebben
als gelijk een Mar der zee"? Ik vind het niet aannemelik . Hoe
zegt hij ook? welk een zeebarighen boezem, zoo ale een dichter
harer jonkheid zeide. Potgieter heeft ergena in de vroeg-XVIIde
eeuwse poezie van seebarighe bUzem gelezen en 8eebarigh had ook
dear dan wel de zin van „ingenogen", „sittsam" ; en het was in daze
verbinding dat zijn verbeelding zich verschalken liet en zich in de
betekenis van het woord vergiste . Misschien ontmoette hij bet woord
hier dan wel het eerst en de mooie vergelijking had zulk een apart
plaatsje in zijn geest ingenomen, dat als hij later b .v . bij Roemer
Visseher of in de Nieuwe verbeterde Lusthof en bij Poirters (Masker)
8eebaar, seebarigh, seeghbaer las, dit hem niet op hat idea bracht
van bij die boezem voorbarig geweest to zijn .
Wat de verhouding van de vormen 8eebaer en seebarigh betreft,
veel bijvoeglike naamwoorden hebben een vorm met -ig naast zich
gehad en soma voor goad gekregen : dusdaen dusdanigh, sodaen
sodanigh, vroom vromigh, droef droevigh, oprecht oprechtigh, ook
andere woorden met baer wel, als voorbaer voorbarigh, dankbaer
dankbarigh, wanckelbaer wanckelbarigh e. a.
Opgemerkt mag noch dat Potgieter zich wel eons meer door zijn
omvattende memorie wat hat Oud-Hollands betreft, een poets liet
spelen . Terwey maakt Taal en Letteren 1892 blz. 268 opmerkzaam
hoe in het liedje Machteld in de Liedekens v. Bontekoe een dans
met de naam van een dobbelspel genoemd staat :
En zij dan8te een pas8edijtje,
Naar een zacht geneuried wijsje,
En zij knikte keer op keer.
Uit genoeg schrijvers kennen wij pasdies, passedis, pasdisje als
dobbelspel. Maar
er was ook een dans pas8emede, die genoemd wordt bij diezelfde Roemer Visscher die Potgieter zo in z'n
hoofd had.
Pag. 4 reg. 1 v . o. : die harer dochteren om „de teere leedje8 bengelt" :
eon derde-naamval-meervoud-vrouwlik met r als hier in barer dochteren komt bij Potgieter en zijn tijdgenoten en de schrijvers van de
voorafgaande periode dikwijls voor. Zij volgden hierin de Spraakkunst van Petrus Weiland, in 1805 in naam en op last der Regering uitgegeven, die in de eerste helft van de XIXde eeuw meest
gevolgd werd, wear do andere spraakkunstigen van toen, ook die
van Potgieters meester G . Spijkerman, meer of min uit zijn overgeschreven : Me naamval meervoud de of der daden, deze of dezer,
die of dier, gene of gener, welke of welker daden, mijne of mijner,
hare of harer daden etc. „Sonunigen, zegt Weiland in de grote
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Nederl. Spraakk. (1805), hebben den 3den nv. van het meervoud
in het vrouwelijke geslacht ook door den uitgedrukt, doch het taaleigen vordert der, of aan de, bet welk ook door het gebruik voor-

gestaan wordt." Met zijn taaleigen" was hij hier lelik de kluts
kwijt, maar het is waar dat de XVIIIde eeuwse spraakkunstenaars
al v66r Weiland der uit de toenmalige schrijvers gekend en genoteerd
hebben. Maar L. ten Kate weet er noch niet van .
Waar of het citaat van de ,tebre leedjes" van daan is?
Pag. 5 reg. 3 : Jannetje ziet nog zuurder ale zij de piano hoort ram-

melen en haar oor uitheemache klanken vangt, in plaats van de
liedekens, welke zij plagt to kwelen : in haar jeugd had Jannetje de
oudere voorloper van de XIXde eeuwse piano het (of ,de") klavecimbaal (klavecimbel, klavec%m) gespeeld, dat lang in gebruik bleef

maar in de XVIIIde eeuw naast zich kreeg het instrument dat
eigenlik onze moderne piano al was maar meestal klavier werd genoemd . Sinds het begin van de XIXde eeuw raakte de oude
klavecimbel snel in onbruik, hij paste niet meer voor de nieuwe
muziek en het klavier was hoe langer hoe volkomener geworden
(Broekhaua i . v. pianoforte) ; ook de naam piano kwam op. Tot
1832 omstreeks (Nagtglas, Wat het was en wat het werd 1894, pag.
28) was men weinig muzikaal bij ons . Toen werd het beter. En
zie bier nu de plaats in Jan en Jannetje verder toegelicht nit Potgieter zelf, De Zuatera midden in Hoofdst. IV : „Gevaarlijker mededingster dan ooit de clavecimbaal was geweest, deed de piano allengs
die kabinetten (nl. de grote staande kamerorgels, waarover de schrijver het to voren gehad heeft) wijken, waaruit de galm door de
woning plagt to varen tot hij den buren in de ooren daverde ;
de smack nam eene andere rigting, door een ander geslacht."
En het nieuwe instrument bragt nieuwe muzijk mede en andere
meesters . Achterlijk als ons yolk in de kunst bleek -- vergeleken
met den vreemde - waren het uitheemaehe, waren het beurtelinga
Franache en Daitsche. Lie, als de inheemsche van then tijd den
lof hadden verdiend, hun bijwijlen door onzen volkstrots toegezwaaid,
waarom grepen zij dan de gelegenheid niet aan? Toen de muzijk
weder de uitspanning onzer beschaafde wereld werd, stond de kan8

schoon, om de dagen der dochteren van Roemer Visacher to doen
herleven! Of men ten minate eene poging hadde beproefd, de vzngers
onzer jonkvrouwen weder to gewennen aan de gulden anaren der
luite van Hooft!" Men ziet, zo Jannetje somtijds zuur zag dat ze

de oude deuntjes niet meer mooht horen, zielsgaarne had ook Potgieter voor de ,uitheemse klanken" ,de liedekens welke zij plagt to
kwelen ' weer vernomen, het oud-Hollandse Lied . Maar in een
aantekening hierna komen we hierop terug .
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Pag. 5 reg. 4 : vreemde drempelmeiden : mij is drempelmeki nit de
tegenwoordige taal niet bekend, alleen uit onze oude kluchten en
blijspelen : zo Coster Tijsken van der Schilden 988 waar van bet
vrouwelike dienstpersoneel ataat drumpet-jongwijfe in minachtende
zin . Het zal misschien betekend hebben „meid die altijd aan de
deur to zien is", een slecht species dus . Om 't eigenaardige legt
Potgieter het oud-Hollandse Jannetje hier het oud-Hollandse woord
als in de mond, maar zou het bier ook op z'n plaats staan? Wat
voor meiden bedoelt Potgieter eigenlik? Op bonnes en goevernantes
last zich bet oude woord wel niet toepassen . Voor andere dienstbaren daarentegen neemt men toch zo geen vreemdelingen . Minachtend evenwel staat hot ook hier wel : even later floddermadammen.
Pag. 5 reg. 12 : bruidstranen zijn een eigenaardig zwak van Jannetje :
dit herinnert aan het schone gedicht Bruidetranen van Beets (1840),
in de Muzenalmanak voor 1842 juist verschenen, in dezelfde Gidsaflevering als waar Potgieter zijn Allegoriese schets in plaatste, juist
zo geprezen (Gida 1842 Boekbeoord . pag. 59) ; bet is in de komplete
Dichtwerken to vinden in deel II : Gemengde Gedichten 2de bundel
1839-1847 . Echter is er minder de achroom der Bruid in 't tegengaan van de onbekende Toekomat, als wel haar weemoed in het
verlaten van al wat haar van kindsbeen of lief was, in gezongen .
Geen zoeter en dierbaarder herinnering hebft een vrouw, dan de
poezie van de dagen haars bruidschaps, en in de bruidstijd van
haar dochters doorleeft Jannetje, lezende in de geheimzinnige schoonheid waar schroom en weemoed zich in openbaren, doorleeft zij weer
de oude aandoeningen, de oude stemmingen en ontroeringen .
Pag. 5 reg . 15 : de dankbaarheid eener zalige moeder; Jannetje plagt
in hare jeugd bij de wieg in den Bijbel to lezen : de overvloeiendheid
van haar geluk in het bezit van haar eerste kind (,,zaligheid" noemt
Potgieter het even to voren) maakt de vrouw religieus, zij weet er
geen raad mee, het is haar ala kwam 't haar niet toe, ala moet het
to veel zijn, er is een beven in haar zaligheid, zij wordt gedreven
tot bet betalen van de dank waarvan zij vol is . Dit, oordeelt Potgieter, is noch even ala in do %VIIae eeuw toen Jannetje bij de
wieg van haar kind zich vergewiste van de beloften des Heeren"
in „Zijn Woord".
Pag. 5 reg. 16 : eene wolk van gezondheid : b een wolk van een kind"
zegt men van een kind dat dik, mollig, road is : Potgieter past het
hier kollektief toe op meer kinderen samen . Maar elders vinden we
bij Potgieter : eerst als eene wolk van achepen wit mijn gezicht is verdwenen, wear het azuur mijn hemele in het good van mijnen
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oceaan #melt : hier gaven de witte zeilen van de handelsvloot de
overeenkomst. Vergelijk ook Statenbijbel Hebreen XII, 1 : alzoo wij
zoo groot eene wolk der getuigen rondom ons hebben liggende :
viCos ptapr6pwv : een gebruik van wolk voor „grooe menigte" dat in
't Grieks niet zeldzaam is : „een wolk van mensen (ctv~pthrwv),
schilden (ac~rldwv), spreeuwen (~apc i#), etc.
Pag. 5 reg. 23 : Ala ik mijne koetjes etc. : in de Inleiding is al over
het jaar van malaise 1841 geaprbken. Hot spreekwoord hier to pas
gebracht, komt meestal voor als „zijn schaapjea op 't droge hebben" .
Toch komt het met koetjes ook vroeger al voor. De kaasboeren
kent men in 't Westen van ons land beter dan in 't Oosten, ver
rondom Gouda b.v. zijn 't noch allemaal kaasboeren, en vroeger als
nu is er met de kaashandel ontzaglik veel geld verdiend, menige
deftige Hollandee familie is door de kaas groot geworden . Hot
apreekwoord is precies op to vatten en to verklaren als 't aan hooibouw en oogst ontleende binnen zijn, ala onderdak zijn, als 't zeer
algemene er uit zijn, nl. uit alle nood en zorg .
Pag. 5 reg. 15 v. o . : „Veel geld en weinig zon de" : „de oude wens"
zegt Potgieter, de oude wens van Oudejaarsavond, maar het is mij
niet gelukt hem elders op to sporen .
Pag . 5 reg. 5 v . o . : Janmaat : oorspr. een aanspraak (ala hoedanig
ook de familie-naam Janmaat wel verklaard moot worden) : formatie
als Jan-ome, Berend-ome, Willem-ome, Dune-meuje, Siene-meuje,
Jan-neve, dat men in 't Oosten van 't land in de boeren- en de
kleinburger-stand noch genoeg horen kan, eerst als aanspraak, dan
ook anders, gelijk immers ook domine, mevrouw, meneer eerst aanapraak geweest zijn . Uit het oude blij- en kluchtspel en het oude
lied leert men dat doze woord-schik eenmaal algemeen was . Evenzo
dan : Trijn-nicht, Lammert-vaer, Lijsbet-moer, Jan-broer, Jan-b=8,
Jan-boer (bij Cremer), Warnar-buur, Huibert-baa8, Pieter-baas. Zeelui
nu heeft men wel veel, famieljaar, met Jan-maat" aangesproken.
Jan toch was onder de eenvoudige lui een algemene naam . Noch
spreken we van onze Jantjes. Op gelijke wijze is Jan bij ons van
famieljare aanspraak gelijk aan „kelner" geworden . Zeer gewoon is
maat om jongens op voet van famieljariteit toe to spreken in het
Steenwijks : nee maat," zo maat", koni eens maat", lief-doend
met het possessivum : „wat hebben ze je gedaan, mijn mast" ; bet
wordt ook tegen meisjes gebruikt ; ook mannen zeggen 't wel tot
elkaar, maar men boort het vooral van jongens en meisjes zo onder
elkaar. In Zwolle waar men dit „maat"-zeggen niet moor heeft, is
het toch noch over juist met het possessivum in de geschillen van

Potgieters Jan en Jannetje.

4 93

de kleine jongens en meisjes : zie zo maer mie maAtien (umlautsvorm van maot), o mie maotien", ook zingend
,a-mie maotien,
Kim-meraotien
Waarbij b en kam, zwaarbetoond lang aangehouden wordt ; dit mie
maotien" heeft dau een spottend-tartend-dreigende expressie (mie =
,mijn" dus ironies) met de zin van : nu zul-j'es wat zien", dat
zal je opbreken", gelukkig dat ik niet in je schoenen sta, 'tis net
goad" ; vaak verbonden met : eigen schuldl" : zie zo maar m'n
maatje, eigen schuld ."
Pag. 5 reg. 1 v. o . : drie vierde van het jaar met den Prim to velde :
Wij weten tenminste van Conatantijn Huygens (Jorissen, Conatantin
Huygena, hoofdstuk Huwelijksjaren) dat vrouw en kroost hem telkens
voor zes of zeven maanden van 't jaar aan 66n stuk to missen bad,
dan was hij met den Prins to velde" : in 1635 duurde bet van 18
Mei tot 20 December (Jorissen pag . 244 noot) .
Pag. 6 reg . 24 : niet om hem allerlei jammeren dea levene to voor8pellen : Potgieter denkt hier waarschijnlik noch eens aan bet slot
van Hildebrands opstel Jongena in de Camera Obscura, wear hij
in ditzelfde jaar 1841 in de kritiek Kopijeerlust des dagelijkachen
levens de vinger op gelegd bad : Jongens, de schets die furore heeft
gemaakt, - waarom bengelt haar die jeremiade tegen de boosheid
der wereld achteraan ?" en vv . - In hat volgende zijn de sirenen" to
nemen ala symbool van al dat schone en grote dat hem lokt om
zijn fortuin to beproeven.
Pag. 6 reg. 21 v. o. : niet om hem toe to roepen , Vriendlief 1 wat ge ook
in hot ver8chiet moogt zien . de sirenen duiken nog niet op" : d. w .
niet om nuchter to zeggen Jongen wees niet zo voorbarig, je hebt
de tijd nog, je droomt I"
Pag. 6 reg . 17 v. o. : hat is een dichterlijk oogenblik, die dageraad
van hat jongelingaleven : hoe dit precies op to vatten? - noch niet
zo makkelik I
Merk op hoe bet beeld van de dichterlike knaap uit Potgieters
herinnering nu bijna ongemerkt overgaat in bet beeld van de atoere
XVIae eeuwse eersteling van Jan en Jannetje, de breedgeachouderde,
wie krachtig de adem door de brede borst gaat, zeeman al in zijn
gehele uiterlik.
Pag. 6 reg. 8 v . o. : de noordoo8ter : een wind om mee uit to zeilen ;
een folio oordooster : want Potgieter stelt zich de Hollandse zeeman
voor als bij ruw weer en in storm in zijn element .
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Pag . 6 reg. 5 v. o.-1 v. o. : Toen onder de Spaansche tirannij etc .
Janmaat begon ale watergeus : sinds 1568 vroegen en verkregen wij
lastbrieven van Willem van Oranje om de Spanjaarden ter zee to
bestrijden (Wijnne) . De „notedop" waarin hij uitvaart, is de „kleine
hulk" van zijn fantazie, het „linieschip" (oorlogschip eerste grootte)
is het prachtig zeekasteel".
Pal; . 7 reg . 1 : wat tranen met tuiten zijn : Potgieter vat in de uitdrukking „tranen met tuiten schreien" met tuiten blijkbaar niet op
ale bijwoordelike bepaling bij „schreien" (tuite = soort kan ; zie b.v .
Kiliaen en in de editie Van Hasselt de moot) maar ale bijvoegelike
bepaling bij ,,tranen" : tranen met een „tuyte" d. i. van een punt of
hoorntje (zie b.v. Kiliaen, of Franck) voorzien, naar boven tuitzormig,
dikke, zware tranen due, die zulk een vorm aannemen . Met deze
opvatting stemt ook het ritme van zinnen als b .v . je zou er tranen
met tuiten om schreien" (niet je zou er tranen, met tuiten om schreien"),
„hij heeft tranen-met-tl iten gehuild" . Maar behalve de taalkundige
die zich die gewone etymologie in 't hoofd gezet heeft en z'n moeders
teal meent to moeten veranderen, - vat toch ook iedereen (zo goed ale
Potgieter) in ritmies onverschillige zinnen als „hij huilt tranen met
tuiten" met tuiten wel als bepaling bij tranen op. Ook Weiland in
zijn Woordenboek verklaarde : „groote tranen schreijen, die, eer zij
neervallen, tuiten schijnen to hebben."
Pag 7 reg . 2 : dat men hem geene haven in wou laten etc. : In 1572
verbood Elizabeth hun de havens van Engeland .
Pag. 7 reg. 5 : den bezem op den mast : Volgens het verhaal bij Do
Jonge Het Nederlandsehe Zeewezen 1 28 over de zeestrijd van de
Nederlanders tegen Lubeck, Hamburg, Rostock c.s. in 1438, kwam
het toen reeds bij ons voor, om ten teken dat men meester was van
de zee, hem „schoongeveegd" had, een bezem uit de mast to ateken .
Van onze XVlldeeeuwse zeehelden wordt hetzelfde uitdrukkelik
gemeld, zo van Tromp na de slag bij Dover 1652 .
Pag . 7 reg. 14 : Jan vraagt hem naar den wind en Loch praat hij
van Been schepen op de kust : 't eerste waar Janmaat zich voor interesseert zijn de schepen, - die, wachtend op gelegenheid van wind,
't zij binnenvallen, 't zij uitzeilen . - Op de trust : vgl. een Oost-Indievaarder op de kuet is een belangrijk nieuwa ; - als hij Texel is
binnengeloodsd etc. : Potgieter Hanna, laatste bladzijden .
Pag. 7 reg. 22 : een woord van v66r het jaar Dertig : Holland Bolland
etc. : We hebbeu dit niet op to vatten alsof dit ,,woord" uit de ener-
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gieloze tijd voor 1830 afkomstig zou zijn ; met het oude rijmpje laat
Potgieter Janmaat to kennen geven, dat men toen heel de oude glorie
van Holland en Zeeland en de grote motieven van de XVIlde eeuw,
vergeten was. Tuinman, de Middelburger, (Nederd. Spreekw. 1727 II,
226), vertelt : De Brabandera zeggen „Holland bol land, Zeeland geen
land : ik hou hat met den heikant ." Bij de Brabander Poirters, Het
masker van de werelt afgetroeken (Antwerpen 1646) lezen we (13de
druk pag . 37) :
Gerardus die eerst uyt zee quam, ende in een
rouw tempeest ende gevaer uytgestaen hadde, seyd' tot sijn maets :
Hollandt, Bollandt, Zeelandt, Geenlandt, Ick houdt aen do Heykant" ; bij Boxhorn Toneel van Hollandt 1634 (pag . 2) : Andere
seggen, dat Hollandt soo veel to seggen is als Hol lant, het welck
het gevoelen vanden gemeynen man is, als uytwijst het oudt en
dikwil8 onder ons gebruyckte spreeek-woordt : Neerlandt, eelant, Hollant, bollant, Seelant, geen-lant, Ick houwe my aen den Heykant ."
Uit de oude taal is bol in de betekenis van sponsachtig", ,gatig",
,moerassig" welbekend (bij Kiliaen - , fungosus," ,spongiosus",
,eavernosus", ,palustris') en als samengesteld substantief was botland, dat noch als familienaam voorkomt, betzelfde als broekland.
Maar nauw met bol in betekenis verwant was hol : hol brood is bij
Kiliaen wittebrood, dat van binnen sponsig is ; land dat bol" is,
is ook ,hol" . En indien to bewijzen was dat holland evenzeer als
bolland een vast woord voor moerassige bodem geweest is, zou er
veel voor to zeggen zijn om Holland als broekland" to verklaren,
zoals in de XVIde eeuw reeds geschiedde (zie b .v . Hadr . Junius,
f 1575, Batavia 1588, pag. 175, die 172-175 echter van de vroegere
woudrijkheid verhaalt in verband met de afleiding Holt-lant, die
zegt hij, door de meeste van onze schrijvers wordt voorgestaan ; zo
deelt ook Guicciardini de beide opinies mee, pag. 352 van de Nederl.
vertaling, Arnhemse uitgaaf 1616 : pag. 175 van de oorspr. De,
scrittione di tutti Paesi Bassi, Anversa 1567 .)
Van bet benedenste gedeelte van Zuid-Holland was het oorspronkelik de naam en al mogen de oude historie-schrijvers elkaar veel
hebben nageschreven, zij konden hat nit eigen ondervinding gomakkelik met elkander eens zijn op het stuk van de bodem-gesteldheid van 't oude Holland . Jacob van Oudenhoven, Out-Hollandt,
Nu 7,uyt-Hollandt (Dordrecht 1654) zegt er (pag. 1) van : Eenige
der selver (schrijvers) brengen den Naem Hollant van de Holligheyt
des Lants, dat soo Hol ende Diep legt, dat het met gewelt der
Dijcken boven bet Water moat gehouden worden, ende is selver
oock in sijnen Grout see Hol ende Bol, dat het onder de voeteii
dreunt, ende voor alle opkomende swaerte inwijckt, ende daervan
komt het spreeck-woort : Hollandt bol Landt." Als Boxhorn ter
aangehaalde plaats bet rijmpje vermeld heeft, gaat hij aldus voort :
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,Voorwaer den grondt van dit Landt is op sommighe plaetsen soo
weeck ende swack, datmen to waghen ende to peerde rijdende, somwijlen bevint soo to schudden ende to beven, gelijck als of het op
het water dreef. Dit is hetgeen dat schrijft Mamertinus : I) Nu is,
machtighe keyser (n1 . Maximianus Herculeus), door u treffelijcke
Oorlooghstochten overwonnen ende gesuyvert dat lant, hetwelck overal
de Wael doorvloyet, ende welck omhelst is met de armen vanden
Rhijn, en is, gelijck om soo to seggen, geen vast lant . Want het
is soo doorsogen van het water, dat het Diet alleen gelijck ala wijckt
ende onse voetstappen overstroomt, als wij daer over gaen, op sulcke
plaetsen daer het ooghenschijnlick brouckich ende maraschich is,
maer oock daer het schijnt wat vaster to wesen, als daer met de
voeten op geclopt wort, gelijck als schuddende bevet, als oft het de
swaerte gevoelde. Soo swemt het, om do waerheyt to seggen, in het
water ende schuddet ala daer op hanghende."
Is nu noch de bodem van Holland Diet op veel plaatsen hol en
bol" onder onze voeten? Zoo kwam ook Spieghel in zijn, wel van het
laatst der XVIde eeuw daterende, Hertspieghel er toe Holland =
,bolland" to stellen. Terwijl hij in het Vierde Book spreekt van
dit bolle-Hollands Water-rijke kust,
luidt het in 't begin van Book III andersom :
Hol-bolland$ uytkant echier ik Goijwerts was doorwandert .
Of werkelik Holland = bollard" zijn kan? Dat zou uit de teal van
900 jaar geleden bewezen moeten worden ; had hol toen de biezondere
toepassing dat het, evenals bol later, synoniem van moerassig ook
was ; was hol-land een vaste verbinding . Sommige geleerden Demon
het aan (Fruin, Verdam) . Anderen blijven van oordeel, dat de
oorspronkelike naam Holtland geweest is (zie Gombault Taal en
Letteren 1898, 197-199), wat ook al zeer vroeg voorkomt . Wie
weet, of er, daar 't land tevens bosrijk was, Diet twee namen geweest zijn van verschillende lokale oorsprong. Zie vooral J . W. Muller
Holland-Olland, Leid8e Tijdachrift 1899, 305-312 die, na 't voorzichtigst wikken en wegen, ten slotte oordeelt, dat er meer v66r
dan tegen do oude verklaring van Holland ala holtland pleit."
Pag. 7 reg. 14 v. o. : Beter op een' ouden wagen in de heide, dan met
een nieuw schip op de zee : ook dit spreekwoord is al oud, en Tuinman,
ter boven aangehaalde plaats, noemt precies ala Potgieter dit met
dat van Holland Bolland in 66n adem : De Brabanders zeggen
') Orator, ten tijde v . Constantijn en zijn zonen, later Consul, van wie
een befaamde Panegyricus over ; zie Moreri. Junius haalt de plaats ook
aan en zegt : Mamertinus, vel quicunque alius fuit Panegyrici Maximiano
Herculeo dicti auctor.
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„Holland bol land etc. Due zijn ook gezint, die liever op een
ouden wagen op de heide, dan in een nieuw whip op de zee" zijn.
Volgens Harrebombe is het het oudst (begin XVIIde eeuw) vermeld
bij Gruterus, de Antwerpenaar.
Pag . 7 reg. 7 v. o. : de derde streng maakt den kabel : Zie de voortreffelike verklaring van de Heer P . H. Mulder Taal en Letteren 1901,
pag. 415. Er is noch op to merken dat Potgieter met voordacht
aan de zeeman het nude spreekwoord van de kabel in de mond legt.
Cats heeft het al, in de Reys- en Scheepsspreucken in de Spieghel :
de derde strenge houdt den kabel. Van Lennep in 't ZeemansWoordenboek zegt van de kabel ; zwaar touw, nit drie ineengedraaide
touwen samengesteld, etc ."
Pag. 8 reg. 1 : ,Oef!" : een uitroep van benauwdheid, ter uiting van
't gevoel van verstikking dat de borst beklemt bij ondragelike hitte
of bij uitputting ten gevolge van een sterke beweging, dan ook om
een gevoel van beklemming to uiten, ten gevolge van een onaangename mededeling of behandeling (aldus 't Grote Nederlandse Woordenboek, waaraan ook de volgende plaatsen ontleend zijn) : Oef!
Wij zijn erl Het is tijd, gij loopt ale een dragonder," Conscience ;
,Oef! ik 8tik, ik versmaeht," Conscience ; „Wij lezen veel Dngelech
mijnh
" ,Wat, mejufvr
" „Miss Hannah More" ,Oef!"
dacht ik, en zuchtte ; het gekwezel eener oude vrijster, de lectuur van
een meisje van zest en, - hoe Meld het kind het uit?" Potgieter
Marie ; ,Toeh niet, ze ze, vrij streng ; en toen hij alevel op8prong,
oef/ toen had dat mooije gezigtje eene waardigheid - die Bart
overtuigde, dat de gelegenheid voor dolle grappen vervlogen was,"
Potgieter Hanna. Eigenlik ,is oef de gearticuleerde uitblazing van
de adem bij benauwdheid en beklemming" merkt het Woordenboek
noch op . Ook de Fransen kennen het (ouf 1). En vgl . hot werkwoord oefen = sterk ademhalen", hijgen" dat in het dialekt van
het Bildt voorkomt .
Pag. 8 reg. 7 : eene houding van 8lierislari : mij overigens niet bekende
volksterm . Bekend is in Holland slier, lange slier (Wat wit die
lange slier van mij? - Pieter Spa's Reize van Van Zeggelen 1841) .
Pag. 8 reg. 7 : welk een ergernis vooral : namelik bij ons (de lezers)
die met Potgieter een kijkje in Oudejaars-avonds Feestzaal nemen,
zoals ook dat oef! aan de lezer (door Potgieter tot aanschouwer en
medelever gemaakt) ondersteld wordt to ontsnappen .
Pag. 8 regel 10 :
T.& L. XI.

Jan Salie kennen wij al nit de Oud-Hollandse
35

49 8

J. H . v . d . Bosch

klucht : bekend is W. D. Hooft's Jan Saly van 1622 (zie Jonckbloet
Letterkunde III 449 Van Vloten, Nederl. Kluchtspel II 111 ; 't
stuk is o. a. in de Leidse Bibliotheken) . In Baron's Klucht van
Keea Louwen zegt de hoofdpersoon van die naam : Ick slacht Jan
Saly, die Man ; waer dat de luyden in krackeel vielen, - Daer was
hij altijt aen 't middelen, en 't scheyden, en aen 't scheel dielen ."
Jan Saly bij W . D. Hooft is een ouwe zwakhoofd waar niets geen fut
meer in zit . 't Is niet toevallig dat Jan Salie bij Potgieter a slemp
lept". Salie is zelve (woordvormen, beide nit Lat . salvia voortgekomen), bet kruid dat van ouds genomen words ter bereiding van
„zelve-" of saliemelk", ook kortweg salie" genoemd . Bij ChalmotChomel, Huishoudelijk Woordenboek (twede druk 1778) leest men :
„men gebruikt de Saliebladen als thee getrokken, met zuiker ook wel
op goed bier of wijn ; of ook in zoetemelk gekookt en met zuiker
zoet gemaakt, waarbij men wat caneel kan voegen . Welke saliemelk
voor deezen, eer de thee, koffie en chocolade bij ons bekend waaren,
veel in gebruik was, om in plaats van die vreemde dranken, 'a morgens of 's avonds to drinken ." In 't Oosten van 't land kent men
in de klein-burgerlike kringen die zelvemelk noch zeer goed, kinderen
laten zich er graag op trakteren ; ook bet vieze brouwsel dat de
mindere man zich er 's winters op bet ijs aan de kraampjes last
schenken, maar dat weinig had uit to staan met de welbereide zelvemelk van onze moeders, beet saliemelk, salie. Nu is de onderstelling
wel niet to stout, dat de zoete ietwat flauwe salie geen oud-Hollandse
mannen-drank geweest zal zijn : Geef kinders soete koeck, Geef vrouwen nieuwe most, Al wat do tonghe bijt, 18 rechte mannenkost. 1)
Dit heeft zeker ook wel gegolden bij die spraakmakende gemeente
die met „Jan Salie", „Jan Hen", „Jan Gat" doopte, bij wie de
vrouwen bet buiten ,nieuwe most" moesten stellen en met de goedkope warme melkdranken ruimschoots tevreden waxen. Geldt bet
noch niet veel als iets onmanneliks niet to drinken of zich met de
„dames" bij zoete likeurtjes to houden? Zo, atel ik mij voor, is bet
gekomen dat oudtijds ook een man al to zoet, al to 1af, al to goed,
al to vies, een Jan Salie is gescholden . Op de huiselike feestjes aan
salie, met de vrouwen, de voilrkeur to geven boven iets pittigers,
daarin vond men iets „verwijfds" ; misschien moeten we bier tevens
denken aan die salie met suiker op bier en wijn, waarvan Chomel
') In Beaumont Gedichten Ed . Tideman 108 : in 't epigram aan Lieven
die gedichten schreef „ laf, plat en zoet" : Kinders eten koeck en vijgen, vroutjes drincken soeten most, Mostaert, sout, asijn en peper, Lieven, dat is
mannen kost . In een XVIde-eeuws Referein (in een Berlijns H . S . ; mij
meegedeeld door Dr . C . G . N . de Vooys) : Haelt most wat cost tea vrouwen
loot (lust) .
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spreekt. Zo zal Potgieter zich de naam ook verklaard hebben an
daarom laat hij de onmanlike Jan Salie zich in zijn eentje to goad
doen aan slemp . Want de slemp van bet nieuwere keukenboek mag
ver van salie zijn, salie en ouwerwbtse slemp zijn broertje en zusje,
en oorspronkelik is slemp wel de algemene naam voor al die dunne
warme-melk-dranken geweest („wat 'n slemp", net slemp" zegt men
in ons Oosten van b.v. dunne koffie of thee), was ook salie een
„slemp", heette ook we! slemp . En dat Potgieter bet woord aldus
opvatte, blijkt wel duidelik uit het eerste koeplet van De Stilstaanders
(1845) : Jan Salie sloeg zijn tent op 'tijs - Flet zeuriede om hem,
groen en grijs - Slof-alaperig of wigtig-wijs - Ben slempjen wend
geechonken.
Bij Potgieter is bet oude volksaardige woord de tekenende naam
voor de Familie Sta-stok van zijn dagen, voor al wat niet meer voort
wou. Zie bet hele zo even aangehaalde politieke gedicht, waarin hij
bovendien spreekt van : de Salies : De Salies knikken blij to moe.
In elk van de strofes van Een Wonder is de nieuwe Beurs (1845)
laat hij tweemaal z'n schimpend Jan Saliel horen. In de Kritiek
Staat8hervormen (1845) heeft hij 'tover de Saliege kamermuilen van
zeker schrijver, de kamermuil nemende tot symbool van het konservatisme, ale in Jan Jannetje slaapmuts, soepjurk en slof.
Een aardige voorstelling van Jan Salie geeft J . de Bosch Kemper
in z'n Gesch. v. Nederland na 1830 in de Aantekeningen op deel
III, pag 203 : „Voor een kloek yolk is Jan, die zich nauwelijks op
hat ijs durft wagen en zich met een kop warme Salie-melk voor de
kou beschut, een onuitstaanbare figuur ."
Pag. 8 reg. 22 v. o. : „Bidt en Werktl" een woord uit den Bijbel :
Is bet van oudsher bij onzo vaderen als devies geliefde Ora et
Labors" (door Potgieter hier meervoudig genomen) wel van Bijbelse
oorsprong? - ik geloof van niet ; ear lijkt bet ook een middeleeuwse
monniksspreuk. Maar ik ben tans slecht In de gelegenheid om de
herkomst to weten to komen . 't Inhbbmse spreekwoord luidde
Stroopt u armen, en zegt God woute (Spieghel, Bijspraaks-almanak
1606, op 10 December).
Pag. 8 reg. 20 v. o. : den Bijbel, then hij zelf vertaalde ; - eene vertaling waardoor hij zijne taal achiep : een vreemde indruk maakt
hat wellicht ook op de lezer (als op mij) in de Jan die Potgieter
ons in hat stuk voorstelt, op eenmaal ook een geleerde to moeten
zien die maar eventjes (zeker in zijn „avonduurtjes"1) nit Hebreeuws
en Grieks de Bijbel vertaalde. Potgieter trekt de allegorie hier to
ver. Hij doelt hier overigens op de Statenvertaling die tussen 1626
en 1636 tot stand kwam „door last van de II . M. Heeren Staten-
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Generaal" en „volgens besluit van de Synods Nationael tot Dordrecht
in de jaren 1618 en 1619" . Enigszins zonderling is de bewering
dat de taal van de Nederlandse boeken gelijk aan de teal van de
Statenbijbel is en uit die Bijbel afkomstig . Toen in 1637 de vertaling in 't licht kwam, waren al onze grote schrijvers in hun kracht
en 't lag ook niet in de mensen van die tijd om zich in hun schrijven
naar een zo'n model to richten en naar de eenvormigheid to streven .
Invloed zal de Bijbel mogelik gehad hebben, behalve op de teal van
de Godgeleerden, op 't zich uiten van veel Bijbels-gevormde of ook
kerkelike burgerlieden. Uit deftigheid zullen anderen voorliefde getoond hebben voor Bijbelse vormen . Hoe meer de Jut" er echter
bij ons uitging, hoe meer behagen wij kregen in aparte schrijftaal
met vaste woorden en vormen en wendingen . En wel ging er, gelijktijdig verschijnsel, de vroomheid bij one uit, maar do deftigheid
paarde zich heerlik met de kerkelikheid en zo is er mogelik wel, in
de tijd dat onze beschaving in stijlloos karakter-gebrek verliep, een
merkbare vloed van de Bijbels-getinte kerktaal geweest . Tech kan
er geen apraak van zijn om zelfs voor de XVIIIde eeuw 't Nederlands van de boeken (dat toen werkelik heel wat anders luidde dan
de Taal zelf) - de Taal van de Statenbijbel to stellen . Sinds de
dagen van Betje Wolff en Bilderdijk die, de one, ruim uit de teal
des dageliksen levens om haar heen putte, de andere, wel wetende
wat taal waas, machthebbend eigen taal schiep, - is de XVIIIde
eeuwse schrijftaal hoe langer hoe meer overstelpt geworden door de
de teal die vanzelf alit ons komt en in 't leven van alle dag condom
ons heen golft, de Levende, en juist in de Litteratuur van rondom
1840 is het zo merkbaar dat de taalstroming van de XIXde en
XXBre eeuw eenmaal het hele kunatmatige kanalenstelsel van de
XVIIIde eeuw zal hebben uiteengewerkt en weggespoeld . En ook
Potgieter was waarlik anders niet van mening dat eon Taal op zekere
tijd of kon zijn in de schepping van een enkel groot teal-work, zij
'took een Volks Bijbel . B eeft hij meer biezonder aan 't zogenaamde
grammatikale „systeem" gedacht en is van mening geweest dat teen
(hot Leven niet zo krachtig meer werkend in de mensen) in de twede
helft van de XVIIde eeuw reeds meer eenheid in 'tachrijven zich
ging vertonen, de Protestantse Bijbel model is geworden? Maar
model voor wie? Men zou uit dit oogpunt de teal van dichters als
de „nette", spraakkunstige De Decker, Brandt, Joh . Antonides,
Oudaen, Dullaert, Broekhuizen, Luiken, moeten bestuderen ; maar
ook de teal van redenaars ale Vollenhove, de drie zonen van Brandt,
Moonen, ook de taal van de oorspronkelike en vertaalde Calvinistiese
devote litteratuur ; dan wat wij aan brieven uit die tijd over hebben ;
dan de teal van de wetenscbap. En vervolgens zouden we to onderzoeken hebben de poezie en het proza van de eerste helft der
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XVIIIde eeuw. Voor daze echt pedant-grammatikale tijd is bet dan
echter de vraag in hoeverre zich de wetgevende taalgeleerden, de
spraakkunstschrijvers, naar de Codex der Heilige Schriftuur hebben
gericht. Hot onderzoek zou echter zeker niet rechtvaardigen de uitspraak : door zijn Bijbel-vertaling schiep Jan zich zijn teal ." Heeft
van Effen zijn taal uit de Bijbel? Zekere schrijfmanieren, als b .v.
de verbuiging van 't lidwoord van onbepaaldheid en 't bezittelik voornaamwoord, sommige vormen als zich voor 't reflexieve en wilde
voor wou, 't gebruik van de twede-naamval met s, de relatieve voornaamwoorden welke en dewelke mogen rechtstreeks door Bijbel-lezen
en Bijbel-horen, of middellik door de prediking en de stichtelike
lektuur, onbewust eu bewust, onwillekeurig en gewild, algemener geworden of bestendigd zijn, - mag bet taalschepping heten? Is bet
vertonen van een aantal schadelike hebbelikheden, verkeerde schrijf-gewoonten, wat verheven oorsprong ze hebben mogen, jets om roemend
van to spreken. Maar wij vragen en onderstellen slechts. Want,
daargelaten natuurlik bet groot getal van in oorsprong Bijbelse
spreekwijzen, spreekwoorden, spreuken, uitdrukkingen, beelden (door
Laurillard en Zeeman, door de Jager, Harrebom6e en Van Wijnen
verzameld en toegelicht), is omtrent de legendariese invloed van de
Staten-overzetting alles noch to bewijzen . De prijsvraag van de
Groninger Universiteit (1895) over do taal van de Statenbijbel ward
niet naar eis beantwoord. Wel is nu een voornaam stuk voor-arbeid
verricht in bet ten jare 1897 verschenen Amsterdamse Proefschrift :
Klank- en Buigingeleer van de Taal de8 Staten-bijbels door J. Hein-

165 bladzijden kompres. Wij kunnen hierin tans zien wit
Bijbeltaal is. Maar do syntaxis en de dictie en bet woordgebruik
en bet aesthetiese werden noch door niemand behandeld, en bet
onderzoek naar de beweerde invloed, de vergelijking van de jongere
geschriften, de jongere schrijfpraktijk, op overeenkomst en verschil,
met de Schriftuur, met de grote XVIIde eeuwers die zich zelf hadden
geholpen, en met de taal van 't spreken, heeft nosh op geen punt
pleats gehad . Maar bet boek van de Heer Heinsius leert ons
al vast ook dit, dat in bet prachtvolle monumentale Litteratuurwerk de Statenbijbel volstrekt geen absolute eenheid heerst : bet
draagt vooral ook in dit opzicht bet karaktervolle stempel van
de goede tijd, tijd van Leven, Kracht en Vrijheid ; ook, dat in
vale zaken, in de woordvormen en in 't grammaticale, de Bijbelvormen volstrekt niet de algemene geworden zijn . Wel echt is de
Statenvertaling een book niet van zeventienhonderd-men-en-dertig,
maar zlstienhonderd is haar jaartal en de XVIIIde eeuwers, in
alles verminderd ja ontaard, hebben waarlik niet uit eerbied of bij
ongeluk zeventiende-eeuwe geschreven, noch van 1637 noch van
1657 (de bests, vervolgens steeds herdrukte editie van de Biblia).
sius,
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In elk geval zal de uitdrukking van Potgieter eon stukje Retoriek
blijken to zijn .
Pag. 8 reg. 19 : iemand, die onder de pantoffel staat : de pantoffel of
muil van moeder de vrouw namelik ale 8epter gedacht.
Pag. 8 reg. 17 : Bij wijlen heeft Mijnheer den naem, Mevrouw de
de daat : eon citaat dat ik niet terecht kan brengen .
Pag. 8 reg. 8 : Onder de rpreekwoorden van Jan's buren, order die
der groote Heeren, welke eenen belangrijken invloed op zijn vroegere
leven hebben uitgeoefend, trefen wij er vele aan, die tot in hart en
nieren toe monarchaal zijn : Hoe weinig zijn daarentegen de spreuken,
door Jan, in de dagen van zijn bloei, aan de Staatwmagten ontleend ;
hoe getrouw spiegelen ons de enkele, die hij some nog bezigt, zijne
republikeinsche huishouding af : monarchale spreekwoorden : zulke
waaruit wij zien dat men bij die buren eon monarch naar de ogen
had to zien : Tegenover die monarchale stelt Potgieter zulke die in
de dagen van onze republiek zijn ontstaan en waaruit allesbehalve
de eerbiedige stil-berustende erkenning spreekt van eon Gezag buiten
't welk Been! In spreekwoorden, bet is waar, bebben we berinneringen
aan Wilhelmus van Nassouwen maar niet ale aan eon „Heer", en
ten tijde van de republiek was de stadhouder ook evemin eon monarch", de Hollandse regenten wensten zich zelf to regeren en waar
ze door de Stadhouder (zij 't ook voor de Eenheid der Republiek,
zij 't ook als handhaver van de Unie en bevorderaar van 't Gemene
Best) hun biezondere zaken en voornemens bedreigd en gedwarsboomd
zagen, daar zouden ze niet schromen, zo 't moest, zich ten uiterste
toe tegenover hem to stellen . Maar even onafhankelik voelde de
burgerij zich tegenover Staten-generaal en Stedelike Magistraat,
tegenover zijn Regenten . En doze eigenaardige verhoudingen nu
weerspiegelen zich in bet oud-Nederlandse spreekwoord, oordeelt
Potgieter : „Wat de Heeren wijzen Moeten de gekken prijzen' rijmde
de kleine man van zich zelf en met dit „gekken" ontkende hij bet
gezag van de anderen . En A bet vurigst Oranjedeuntje was niets
meer dan een wens voor de toekomst, dan de hoop, eons eon bepmald (dat is eon door 't yolk omschreven, eon beperkt) gezag to mogen
toekennen" : bet famieljaar belovende Al is one Prinsje nog zoo klein,
dat niet eon house stadhouder van sta-vast maar een kind gold .
Ziehier de strekking van Potgieters opmerkingen, waarmee hij one
Jan weer nader wil doen leren kennen . Wij moeten die opmerkingen
nu noch in 't biezonder nagaan .
Hot eerst aangehaalde spreekwoord is to vinden bij Huygens in de
Spaen8e Wijsheit (door hem vertaalde Proverbia) : Die 8 Koninghs
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Koe gegeten heeft . - Sie vry wel toe, 800 langh by keft : - Men
8al hem onderhalen, - En over hondert Jaer de Beenen doen betalen; Vgl. : Qui a plums l'oie du roi, cent am apri38 it en rend
la plume, waarvan een variant weer in onze eigen spreekwoordenschat to vinden is, zie Harrebomse i. v. gars of koning . De Galliese haan" sla ik even over . Een Duits spreekwoord is Wo nichts
ist, hat der Kaiser das Recht verloren . Potgieter kan het bier op
zijn wijs gebruiken, voor zo ver er indirekt in uitgedrukt is, dat des
keizers recht ver 8trekte ; maar eigenlik wordt er een grens genoemd
van dat recht. 't Zal oorspronkelik misschien een bepaalde rechtsregel zijn. In Frankrijk en Engeland zeide men 't zelfdo van de koning
Where nothing is to he had, the king lo8ea his right, OA it n'y a rien,
le roi perd sea droits. Maar ook bij ons ataat Daer niet en is, daer
verlieat de heere syn recht al vroeg in do spreekwoorden-litteratuur
opgetekend (zie Stoett, Nederl. Spreekw. 288). In 't biezonder moat
men hier misschieni den ken aan het recht van Keurmede dat ieder
heer, in de middeleeuwen, over zijn horigen had, het recht om uit
de nalatenschap ,het baste stuk" 't zij vee of iets anders to kiezen ; en
men kan tevens denken aan belastingen, tienden-opbrengst etc .
Must is for the king : als 't er op aan komt, is moeten een woord
voor de koning ; ook : must is a kings word . En de Denen, zegt
onze schrijver verder, noemen de grote weg de konge-vej . Zoals ook,
merken we op, de Engelsen (the Kings, the Queens way), de Fransen
(le chemin royal), de Duitsers (die Konigsstra8se, der Konigsweg,
die Kaiserstrasse : oudtijds, dialekties, in geografiese eigennamen nu ;
Grimm's Worterb. i. v. Konigstra8se, Konigsweg, Kaiserstrasse,
Kaiserweg) doen of deden . Het was de weg die aan het Rijk, aan
de koning, aan de keizer, toekwam en in diens bescherming stond .
Hot is een zeer algemene term in de middeleeuwen, en bij de Romeinen
ward de openbare weg op dezelfde wijze de via coneularie genoemd.
Maar ook bij one heette vroeger de „grote weg" of „wagenweg" wel
„herenweg" ( vgl. de uitdrukking „langs 's heron wegen", die wel
niet uit heerweg" = „legerweg" verklaard moot worden) . Bij
Staring beet de grote weg Koningsweg in Marco II. Als wij
dus uitdrukkingen als de genoemde moeten aanmerken als getuigenissen van Opperheerschappij en onderdanige erkenning daarvan,
dan ontbreken de „monarchale" spreekwijzen ook bij ons niet ; zo
goed als in Spanje wist men bij ons : „Heren peren rotten niet"
(Spieghel Bijspraaks-almanak), en A de haat van de Heer, de dood
van de man", de Heron zonde, der boercn boat", 's Heron hand,
rekt zo veer als't land" („de Landsheer, hoort, ziet en reikt veer"), ,Here
bidden is ghebieden" . Spreekwoorden „aan de Staatsmagten ontleend" (zoals Potgieter zich even verder uitdrukt), waar de Heer, de
Keizer, de Koning in genoemd wordt, zijn er van oudsher genoeg
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bij ons, en in de dagen van de Republiek zijn ze zo goed gebruikt, en
zeker ook wel ontstaan, als daarvoor . Of had de goe gemeente toen
zijn heren niet? Potgieters opmerking zoals hij er staat, is wel niet
helemaal van gezochtheid vrij to pleiten en zijn betoog is vrij gewrongon . Is Engeland b .v . ook niet het land van de konstitutie?
En 'tlastigste is in dit betoog noch die Galliese Haanl We moeten
verwachten een bewijs, hoe in de Franse spreekwoorden do monarchalegeest van 't yolk uitkomt, Potgieter zal minstons Un zulk een spreekwoord hfinhalen. En nu zogt hij : „wie herinnert zich den Gallischen
haan niet, zo dikwijls hij van koning kraaien hoort spreken ." Een
haan (le coq gaulois) was van 1830-1852 symbool van Frankrijk
(zoals onder Napoleon I en na 1852 de Adelaar) . Zouden we nu
niet denken dat „koning kraaien" de bedoelde Franse spreekwijze
was? Maar de Fransen hebben die helemaal niet! En toch is het
moeielik, in verband met het voorgaande en volgende, de zaak anders
op to vatten : wij moeten een spreekwoord hebben waarin het koningschap
genoemd is . In 1840 en '41 had Frankrijk zich, ondanks zijn innerlike
verdeeldheid, in de internationale verwikkelingen (de Oosterse kwestie!)
noch al doen gelden en de Galliese Haan" had toen niet „koning
gekraaid", hij had zijn zin niet gekrogen . Een Nederlander van die
dagen had toen z'n eigen vaderlandse spreekwijs eigenaardig op de
Franse zaken kunnen toepassen en deze toepassing maakt Potgieter
hier blijkbaar, zo als Beets later deed in zijn gedicht Aan koning
Wilhelm, in 1870 na de slag bij Sedan : Gij hebt den Area neergeveld : Gij kort den Haan de vlerken : Gij jaagt hem wreevlig
binnen 't hok, Bedreigt zijn smiting en zijn stok, Verleert hem
't koningkraaien. Maar Frans is de uitdrukking niet. Wel
kept het : chanter victoire, waarvoor wij weer viktorie kraaien zeggen,
en misschien heeft dit Potgieter gebracht tot de gedachtenverbinding
die ons hier zoveel moeite veroorzaakt . Op zijn plaats zou hier geweest zijn : parler en roi, faire le roi, les roil ont lee mains
ues,
maar daar was dan de aardige combinatie van 't „koning kraaien"
en le coq gaulois bij ingeschoteii .
Ontleend is „zijn haan moet altijd koning kraaien" (zie tal van
variante voorbeelden bij Harrebomee Spreekwoordenboek III Bijlage
209) aan de hanegevechten, de ,hanekampen" waar onze voorouders
evenals de Engelsen grote liefhebbers van waren : de haan die
gewonnen heeft, kraait hartstochtelik luidkeels uit : ik ben de
koning!"
Pag . 9 reg. 4-20 : Spreekwoorden aan de Staatsmagten ontleend in
de dagen van de Republiek, zegt Potgieter, zijn er maar weinige :
nit de oude tijd zijn er wel waar de Heren, de Koning, de Keizer
in genoemd zijn, maar bij Harrebombe (ons rijkste Spreekwoordenboek)
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staat er geen genoteerd die iets met I,& Stadhouder" heeft uit to
staan, geen dat ons direkt aan „de Staten" herinnert. Wel leeft
Prins Willem noch in : Dat zijn ze niet die Wilhelmus blazen, in :
't 18 Wilhelmus van Nassouwen Met do ellehoog door de mouwen 1),
maar dat de Admiraal van onze vloot een minstens even gewichtig
persoon was als de Stadhouder blijkt wel daaruit, vindt Potgieter,
dat er minstens evenveel spreekwijzen zijn waar hij in behaald wordt :
Dat is er een van den ouwen admiraal, Was ik daar admiraal geweest : Alsof de wedijver tusachen de Landmagt en de Zeemagt
tot in het rijk der spreekwoorden toe had geblaakt" : 't Is bekend
in wat toestand van verdeeldheid de Republiek zich veeltijds beyond
door twisten tussen Holland en de Unie, ten gevolge van strijdigheid
van belangen. Een voornaam punt van verschil was Leger en
Vloot . Het zeevarende Holland had het allergrootste belang bij een
machtige vloot, de andere meer van de landzijde bedreigde gewesten
bekommerden zich veelmeer dan Holland om het Leger . De Stadhouder, de Kapitein-generaal, wiens macht direkt van do betekenis
van het Leger afhing, was handhaver der Unie en had ala zodanig
Holland tegen zich, dat in de generale zaken zijn zwaar overwicht
altijd in de schaal wenste to leggen . Hoe doze wedijver" „geblaakt"
heeft, ziet men in de gebeurtenissen van 1650, toen Prins Willem
het beleg voor Amsterdam sloeg.
Ondertussen als men nu op de manier van Potgieter betogen wil,
hadden de spreekwijzen waar „de Prins" in voorkomt, hier ook bij
to pas moeten komen, want zulke zijn er dan toch (altijd er o . a.
buiten gelaten die uit de Patriottentijd, en die niet Noord-Nederlands
zijn) : Hij is met de Prins over de Maas geweest, Hij moist van de
Prins geen kwaad, Rij heeft de Prins gesproken ; dan is er noch
„Oranje in 't hart" zei de Boer, en hij stak een gele peen op z'n
hoed, Den rouwmantel afleggen en de Oranjevlag uitsteken en dit
laatste is to combineren met Oranje Bovenl Maar aan elk van doze
is mogelik wel weer een on-prinselike uitdrukking met „de admiraal"
of zo tegenover to stellen . En in elk geval, erkennen moeten we
dat ook in de aangehaalde geen zweem is van eigenlike heerschappij."
Wat de Heren wijzen, Moeten de gekken prijzen : latere vorm van
't bij Spieghel Bijspraaksalmanak 1606 voorkomende : Wat Heren
wijzen, zalmen prijzen. Men voelt het verschill - Wijzen is hier
„oordelen", ,beslissen" ; vgl. een vonnis wijzen, een rechterlik gewij8de (vonnis), verwijzen = veroordelen : er verwezen uitzien, hij
stond daar net als zo'n verwezene .
') Harrebomee zegt dat dit gebruikt wordt ala iemand hAt goede voorstaat, zelfs tot armoede toe.
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Het noch algemeen bekende Oranjedeuntje van Al is ow Prinsje
dateert nit het eerste Stadhouderloze Tijdperk 1650-1672. Willem
de Derde moest bij de dood van zijn vader noch geboren worden en
de Staten van Holland verlangden ook niet weer een Stadhouder .
In 1654 kwam tussen hen en Cromwell de Acte van Seclusie tot
stand waarbij bepaald werd, dat geen Oranje ooit meer Stadhouder
van Holland zijn zou en Holland ook nooit meer een Oranje ale
Kapitein-generaal der Unie zou stemmen . De Prins had toen zijn
vierde levensjaar noch niet voltooid . Toen het verdrag, dat geheim
was, uitlekte, stak overal de storm op . De overige provincien achtten
zich terecht, ale de minderheden, niet beter tegen de overmacht van
Holland beschermd ale door de Stadhouder nit het Huis van Oranje
die 't militaire hoofd van de Unie was . Hevig werd er door de
Staten der Gewesten en in de Staten-Generaal geprotesteerd . En
nit de boezem der ook in Holland altijd voor Oranje geestdriftige
burgerijen en het yolk, kwam de lens en deun :
Al is ons Prinsje noch zo klein
Alevel zal hij Stadhouder zijn .
Pag. 9 reg. 22 v. o. : Een liederlijk rijm, volgens Bilderdijk : nl. het
rijm klein (met ei) - zijn (met ij). De helft van de woorden met
de e-i-klank had vroeger de ie-klank, die in 't schrijven werd aangeduid met ii of, de laatste i naar beneden doorgehaald, met ij . In
deze woorden heeft ie nu voor de ei-klank plaats gemaakt . Maar
natuurlik is dit een allengee overgang geweest en in 't ene dialekt
waar de diphthongering plaats had, zal men langer, in 't andere
korter een duidelik verschil gehoord hebben tussen woorden ale
bereiden, leiden, neigen, veil en berijden, lijden, nijgen, vijl, die
dan ook geen zuiver rijm konden geven . En de volkomen klankgelijkheid heeft men eerst langzamerhand ale beschaafd laten golden .
Ten Kate in de Aanleiding tot de kenniase van list verhevene deel
der Nederduitaehe Sprake (1723) duidt voor ,,'tgemeenlands dialekt'
(d . i. 't Beschaafd) de klank in de ij-woorden aan als „do scherpkorte i ale bij min tot omtrent op het dubbeld verlangt", en tegelijk
keurde hij of het Rijn- en Amstellands „waarin ze klinkt even ala
de tweeklank ei" (Ten Kate was zelf Amsterdammer) . Maar de
grammaticus Sewel (ook Amsterdammer ; zijn spraakkunst is van
1712), zegt : de Rotterdammers schynen to meenen, dat de Amsterdammers, ter zaake van hunne atadsuytspraak, het onderscheyd tussch ey en y (ei en ij) niet konnen hooren ; maar de
Amsterdammers, die de oprechte teal hunner stad spreeken, maaken
echter een kennelyk onderscheyd in de klauk tusschen 8pys en vley8
en tusachen feyl en vyl . En mij heugt, dat ik nog een jongen
zynde, het onderscheyd tusachen leyden en lyden zeer wel wist aan
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to merken, en anderen, die daar in doolden, to berispen." Sewel
vond dus ook net als Ten Kate dat er onderscheid behbbrde to zijn,
niet ij = ei . Zo nu oordeelde ook Bilderdijk noch . De vraag is
of in bet eerste kwart van de XIXde eeuw in de beschaafde kringen
van Holland een verschil werkelik usueel geweest is . Ziehier wat
de dichter zegt in zijn twede verhandeling Over de velsificatie in de
Nieuwe Taal- en Dichtkundige Veracheidenheden (1824) II 149 :
„Dat ei en y niet kan rijmen weet ieder, schoon by de reden juist
niet inziet, wanneer by de volkomen verscheidenheid in bet uitspreken
van een tweeklank ala ei en een enkel verlengden klank niet by
zich gewaar wordt. Dat men zich over dit niet rijmen van beleid
en vlijt by voorbeeld beklaagt, verwondert my niet minder dan of
iemand bet lastig vond, dat men pompstok niet op kandelaar of op
inktkoker rijmen mag. Wien toch zal een rijmen van 't geen niet
rijmt, immer invallen ?"
Over de geschiedenis van de oude ij-klank (de Germaanse lange
1) zie men vooral hot Leidse Tijdschrift XX (1901), to Winkel,
Bijdragen tot de kennis der Noord-Nederl. tongvallen III, meer bepaald 89-108, 96-108. Wat het tegenwoordige Beschaafd betreft
zijn de meesten wel van oordeel dat er over 't algemeen (dialektiese
invloed buiten rekening gelaten) geen hoorbaar verschil meer is
tussen de van oorsprong tweeerlei ei. In onze poezie zouden vlijt
beleid een zuiver rijm geven. Maar de tradisie is op dit punt zeer
koppig ; men zibt meer bet letterteken-verschil dan men hurt de gelijkheid van klank.
Op de aangehaalde plaats gebruikt Bilderdijk nu de kwalificatie
„ liederlijk" niet, misschien ecbter drukt hij zich elders zo uit . Trouwens
als ei-ij rijmden ale pompstok en inktkoker, dan zou bet wel zowat
, liederlijk" zijn. Maar misschien komt bet woord voor rekening van
Potgieter.
Wat bet aangehaalde rijmpje zelf betreft, in de volkstaal van de
twede helft van de XVIIde eeuw zal klein-zijn wel Been zuiver rijm
zijn geweest, maar we moeten niet vergeten dat in de volksrijmen
bet rijm volstrekt niet altijd zuiver is.
Pag. 9 reg. 20-16 v. o. : En eehter was Jan daarom nut blind voor
de gebreken aan zijne etaatarhuishouding verknocht, voor de gevaren
waaraan zij blootatelde, - de bron van zoo vele rampen werd door
zijn gezond verstand beschreven en gelaakt, in het kernachtig woord
uit zijnen mond : „Daar dienen geen tweegroote masten op een 8chip : die
twee „grote masten" waren namelik (zoals door vorige aantekeningen
al in herinnering gebracht is) de Staten van Holland en de Stadhouder. Hot grote gebrek in onze republikeinse Staatsinrichting was,
dat er helemaal geen eigenlike tine Soevereiniteit was aan to wijzen geen
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lichaam en geen persoon had in de Unie het oppergezag .
pas gebrachte spreekwoord is inderdaad XVIIde eeuws .

Het to

Pag. 9 reg. 9 v. o. : personaadje : woorden ala personage (_- personaazje)
luidden oorspronkelik personaadzje, en met j = zj spelde men ze
met dje : bagaadje, boachaadje, paadje voor ons page. Vg1. noch
ons foods (uit ouder lood8e) uit Fr. loge (- loodzje).
Pag. 9 reg. 6 : twee zonen zijner lendenen : Oud-testamentiese uitdrukking, bij onze dichters (b .v. Bilderdijk on Da Costa) en redenaars
niet ongewoon : Genesis XXXV, 11 Een yolk, ja een hoop der

volken zal uit u worden, en koningen sullen uit uwe lenden voortkomen ; 1 koningen VIII, 19 Uw soon, die uit uwe lenden voortkomen zal, die zal-dat huffs bouwen . Op dezelfde manier wordt de
heap genomen;, zie Zwolae Herdr . VI Bilderdijk 102', en VIII Da
Costa 63.

Pag. 9 reg. 5 v . o. : Jan Contant en Jan Crediet : Ook Jan Contant
en Jan Crediet zijn al oud bij ons . De algemeenheid van de naam
Jan maakte hem geschikt om tiepes aan to duiden en zo werd hij
al vroeg gebruikt, meest in ongunstige zin (zie het Referein bij
Ruelens Refereinen en andere gedichten uit de XVIde eeuw, 193-95!)
maar ook anders. Van 1706 is Enoch Krooks zinne-kluchtspel Jan
Crediet . Hierin wordt Jan Contant tevens herhaalde malen genoemd ;
zo zegt de zinnebeeldige persoon „Neering" eenmaal : - Crediet doet
mij klaagen, De Beer Jan Kontant kan mij beter behaagen . En
van Crediet vernemen we : Vreerndeling, ja Koophandel [twee personen uit het stuk weer] Pwet al zo wel door mij, als door mijn
broeder Kontant leeven, - Of zij zouden 'er heel slecht met staan .
G.

(Wordt vervolgd .)

V. D .

B.

STOEPJES.

In de N. R. C. van 24 Oktober 1901 komt het bovenstaande woord
voor in het overzicht uit de Indiese kranten . Hoe komt de N . R. C.
aan dit woord? Kent de S. het ale een zeer gewoon, algemeen woord?
U.
P. H.

NAAR AANLEIDING VAN DP. STOETT'S NEDERLANDSCHE SPREEK WOORDEN ."

Bij bet doorlezen van Dr . Stoett's belangrijk werk, trof bet mij dat
de schrijver geen gebruik gemaakt heeft van de verzamelingen van
gnomen, die in oudhoogduitse tijd onder bet yolk in oniloop waren en in
latijnse taal, meest als hexameters, ons overgeleverd zijn : de proverbia
Heinrici'), het Florilegium Vindobonenae 1) en de Fecunda rati8 3).
De handschriften dezer verzamelingen dateren respectievelik nit de
12e, 13e en lie eeuw, maar vale der gnomen zullen reeds in vroeger
tijd in de duitse landen onder het yolk in omloop geweest zijn') . Zie
hier enige voorbeelden om bet gewicht aan to geven, dat deze verzamelingen in zich kunnen hebben voor een historiese behandeling onzer
epreekwoorden :
St. no. 259 . De boog kan niet altijd gespannen zijn . - Forties
intentus frangetur saepius arcus.
n °. 262. Aan de vruchten kent men den boom. - Arbor sit
qualis fa8 est cognoscere malia.
n°. 311. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt . Cuius enim panem manduco carmina canto.
n°. 413. De druiven zijn zuur . - Divertit vesci8 vulpecula
vitis ab uvis .
n°. 652. Eigen haard is goud waard. - at dictum verum :
privata domes valet aurum .
n°. 823 . Hoogmoed komt voor den val. - Saepius ille cadit
qui per sublimia vadit. - Qui petit alta nimis
retro lapses ponitur imis.
n°. 844. Huilen met de wolven, waarmede men in 't bosch
is. - Si comes else lupi via voce sibi 8imuleris .
') Uitgeg. in Mall. u. Scherer's Denkmaler, 3e ausg. no. 27, 2.
') M . u . Sch. sub V .
') Ernst Voigt, Halle 1889 .
) R. Kogel, Gesch . d . d. Litt . I, 2, p . 171, Paul Piper, Die alteste
deutsche Litteratur, p . 277 v. v.

510
St.

Naar aanleid. van Dr. Stoett's „Nederl. Spreekwoorden" .
n°.

851.

n°.

855.

n°.

992.

n°. 1108.
n°. 1117 .
n°. 1449.
n°. 1459.

n°. 1507 .
Bij

n°. 1400 .
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Amsterdam .

moat niet over ijs van fen nacht gaan . Curritur in glaeie vehementer ab insipiente . Qui eurrit glaciem se monstrat non sapientem .
Men moat het ijzer smeden als het heel is . - Dun
calidum fuerit debetur cudere ferrum.
De kleeren maken den man . - Parcens vestiri
nitidis deservit honori .
De kruik gaat zoo lang to water tot zij breekt . Ollula tam fertur ad aquam quod fraeta refertur .
Die een kuil graaft voor een wider, valt er zelf in . Effodit foveam vir iniquus of incidit illam.
Onkruid vergaat niet. - Arbors fructifera plus
creecit vans mirica .
Uit het oog, uit het hart . - Quisquis abest oculis
fructu privatur amoris.
Een gegeven paard moat men niet in den bek zien . Cum dabitur sonipes gratis non inspiee dentes .
Zijn eigen nest bevuilen .-Non eat ills valens quae
nidum stereorat ales. -. Turpis avis proprium qui
foedat 8tercore nidum.
Geef men hem de vinger, zo neemt hij de gehele
hand. - Cum servo nequam palmus datur, accipit
ulnam.
Als de vos de passie preekt, boar pas op je eieren . Cum lupus addiscit psalmos, desiderat agnos .
Beter 66n vogel in de hand dan tien in de lucht . Plus valet in manibus passer quam sub dubio gru&
Wie niet waagt, wie niet wint . - Nequaquam
gaudet quisquis non naviter audet . - enz.
W. F. GoMBAULT.
Men

N I E U W E boeken
De Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd, onder redaetie van J . Stamperius. Heusden, L . J. Veerman . 8°. Minstens 4 dltjs near keuze
bijeengenomen worden gecart. a f 0.60 en geb . a f 0.95 afgeleverd.
XVe eerie, no . 3 : A . RENGERSEN, Aan hat Tjeukemeer. Een
verhaal voor de jeugd . (107 blz ., m . pltn.). Gecart. f 0 .75, geb . f 1.10.
Korenhalmen. Vertellingen voor de jeugd . Rotterdam, J . M. Bredbe.
8°. [14 x 19] . Per nr. f 0.80.
Van bosch en veld . Vertellingen voor de jeugd. Rotterdam, J . M.
Bredeo. 8 0. [ 13 1 X 19 5]. Per nr • f 0 .20 .
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PENNING, De held van Spionkop. Een verhaal uit den EngelschZuid-Afrikaanschen oorlog, 1899-1900 . 's-Gravenhage, H . C. Voorhoeve Jzn . 8°. [13 5 X 19'] . (111, 187 b1z ., m . 4 pltn .) . f 0.75 ; geb . f 1 .25.
Nieuwe geillustreerde bibliotheek voor de jeugd. Rotterdam, J . M. Bredbe .
KI . 8°. [12 X 16']. Per deeltje gecart. f 0.30.
J. WIJMA, De kleine oosterling . Lets nit de gesehiedenis van Nederlandsch-Indie. Leesboekje voor de lagere scholen . 2e druk . Kampen,
Laurens van Hulst . 8°. [13 X 17] . (81 en 2 b1z .) . f 0 .25.
J. WLrntA, Onze spreekwoorden . Korte verbalen . Kampen, Laurens
van Hulot. 8°. [13 X 17 .
Tweede verzameling. Voor de hoogste klasse der lagere school.
5e druk. (127 b1z.), f 0.35.
MAURITS WAGENVOORT, De ploerten. Amsterdam, H . J. W. Becht.
8°. [15 5 X 21] . 2 d1n . (III, 251 ; III, 246 b1z.). f 5 .50 ; geb. f 6 .50.
EDUARD C. HOUBOLT, Margaretha van Altena. Historische roman .
Leiden, H . H. Adriani.
L. H. A . DRABBE, Levenslol . Amsterdam, D . Buys Dz . 8°. [16 x 24].
(III, 327 blz .). f 2.90 ; geb . f 3 .50 .
Is . QUERIDO, Levenagang . Roman uit de diamantwerkerswereld, Amsterdam, E . L. E, van Dantzig 8°. [15 5 X 211 . 2 d1n . (XXII, 297 ;
III, 307 blz .) f 5.90 ; geb . f 6 .90 .
H. C. A . vAN OovEN, Witte nachten. Haarlem, Gebrs. Nobels. 4°.
[15 X 18 5] . (XII, 140 en 3 b1z .) . f 2 .40 ; in perk. omsl, f 2.80.
JOHANNA BiEEvooRT, Vrouwenweelde en vrouwensmart. Rotterdam,
D. A. Daamen . 8°. [15 5 X 21] . (VII, 249 blz.). f 1 .40 ; geb . f 2 .80 .
SUZE LA CHAPELLE-ROOBOL, Voor 't oog van de wereld. Haarlem,
De Erven Loosjes. 8°. [13 5 X 20]. 2 d1n. (III, 182 ; III, 158 blz .).
f 3 .90 ; geb . f 4.50.
Fns WILLEMS, Stijl- en letterkunde. Practisch handbook ter beoefening der nederlandsche letteren. Dl. I : Proza. 3e uitg. Lierre,
J . van In & Cie . 8° . f 1.25.
FRED . H . OLLAND, A concise dutch grammar, with a list of familiar
phrases appended. Capetown-Amsterdam, Hollandsch-Afrikaansche
Uitgeversmaatschappij. 8°. [15 x 23 5] . 116 blz.] . f 1 .80 .
BRANCO vAN DANTZIG, Phonetiache woordenlijat der Nederland8che taal .

Groningen, J . B. Wolters. 8°. [255 X 19 5]. (XX, 148 blz .) . Gec. f 0 .90 .

DR. H. A . J. VAN SWAAY, Bet prefix ga-gi-ge- zijn geschiedenis, en
zijn invloed op de „Actionaarte" meer bijzonder in het oudnederfrankisch en het oudsaksisch . Utrecht, Kemink & Zoon . 8°. [16 5 X 25] .

(XI, 305 blz. f 4 .80 .
H . L. HEYKOOP, Nederlandsch-duitsch

handelswoordenboek, tevens voor
bedrijf, scheepvaart, burgerlijke en militaire zaken, rechtapraak enz.

Amsterdam, Willems & Co . 8°. [13 5 X 20]. (257 blz .) . f 1 .50 ;
geb. f 1 .75.
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De Nieuwe Gids, afl. 2, Oct. 1901 : J a c. van L o o y, Bij eene Fotografie. - J . Reddingius, Avond in bet Woud . - J. C. Hol,
Muziek op bet meer van Geneve. - J. Tersteeg, Smart. J . Hora Adema, Tooneel . - Willem Kloos, Verzen . - J. de
Meester, Geertje. - H . J. Boeken, Sonnet . - Reyneke van
Stuwe, Ondergang. - Dr . H . J. Boeken, Aanteekeningen over
Historie en Kunst. - Willem Kloos, Literaire Kroniek .
Afl . 3, Nov. 1901, o. a. : G . v a n H u l z e n, Bedelen . - M a r i e
Marx-Koning, Verzen. - Willem Kloos, Verzen . - Reyneke
van Stuwe, Ondergang . - J . de Meester, Geertje. - H . J.
B o e k e n, Kinder-lijk .
Tweemaand, Tijdschrift, 6e afl., November 1901, o . a. : J a c. van
Looy, Feesten VIII. - Henriette Des Tombe-Drabbe, Twee
Sonnetten. - Albert Verwey, Everhardus Johannes Potgieter. J . Reddingius, Twee Sonnetten . - Frans Coenen Jr., In Duisternis. - S . Falkland, De Pang. - J. C. Hot Muzikale Kritiek.
De Gid8, No. 11, Nov. 1901, o. a. : Louis Couperus, Van de
kristallen torens. - L . Simons, Stambelangen en volksteelt . Opmerkingen naar aanl. van bet Nijmeegach Congres . - Marie MarxK o n i n g, Intermezzo . - Prof. T h . Z i e hen, Het algemeen verband
tusschen hersenen en zieleleven. - V . H ., Julius Vuylsteke. Cateau Damme, Verzen . - Carel Scharten, Volste lente .
Woord en Beeld, Oct. 1901, o. a. : G. S i m o n s, Smokkelen. - C are 1
Scharten, Twee Sonnetten .
Elsevier'8 geill . Magazijn, afl. 11, November 1901, o . a . : S . K a 1 f f,
Een dochter der Van Haren's . - J. Clant v. d . Mijll-Piepers
(H o l d a), Sentina. - C . Louis L e i p o l d t, Bambinelino .
De Tijd8piegel, No. 11, November 1901, o . a. : Dr. A . S . K o k,
Het Italiaansche blijspel der Renaissance . - J. H . S c h e l t e m a,
De oude liederteksten . - Marie O v i n k- S o e r, Ben wonder .
Boon's Geill. Magazijn, no. 28, Oct. 1901, o. a. : Guy Boothby,
Pharos, de Egyptenaar (very.) . - F. van der Loo, Een schuldeloos
slachtoffer. Schots nit den Z : Afrikaanschen Oorlog . - Hermann
Sudermann, De Waaier . - Voor bet tooneel (verzen, monologen,
dialogen enz .) : Jan Arend, De Advocaat, blijspel in 66n bedrijf .
Noord en Zuid, No. 10, Oct. 1901, o. a . : J . C. Kummer, Over den
Historischen Roman in bet algemeen en over de Roos van Dekama
in bet bijzonder. - No . 11, Nov. 1901, o. a. : P. H . van M o e rk e r k e n, Lets over de vertooning van Esmoreit.
Tijdschrift tot bevordering van de studie der Poedagogiek, le Jaarg.,
4e afl ., October 1901, o . a. : J . G e 1 u k , De ontwikkeling van 't
karakter . - E t e n B roe k e, De lichaamsstraff,-n in de opvoeding .

DE ,GEDICHTEN VAN DEN SCHOOLMEESTER" EN
DE „INGOLDSBY LEGENDS" .

Nog steeds komen nieuwe uitgaven de populariteit der ,Gedichten
van den Schoolmeester" bevestigen, en waarschijnlijk worden deze
nog steeds - zooals mijne oude uitgave van 1878') - den lezer
aanbevolen door Van Lennep's inleidende levensschets, waarin
o. a. to lezen staat : ,Niemand, hij moge voor 't overige goed- of
afkeuren zal ontkennen dat de mannier van van de Linde zich
kenmerkt door oorspronkelijkheid, ja dat zij, niet enkel in onze
letterkunde, een op zich zelf staand verschijnsel aanbiedt " Toch
zeide mij eens Prof. Logeman uit Gent, na een lezing van Barham's Ingoldsby Legends') dat dit ,alleen staan" hem ten minste
twijfelachtig scheen . Een vergelijking der twee schrijvers heeft
duo kans op eenige belangstelling . In levensloop en karakter bieden
zij reeds eenige gelijkenis aan . Gerrit van de Linde, alias „de
Schoolmeester" (1808-1858) en Richard Harris Barham, alias
Thomas Ingoldsby (1788-1845) mogen nagenoeg tijdgenooten
heeten. Beiden studeeren voor het predikambt. Barham is to
Oxford een van de „choice spirits of a select and jovial society"
en begaat eenige „wild freaks" ten koste van „considerable expenditure of patrimony" maar loopt ten slotte toch de veilige haven
eener kerkelijke bediening in ; aldus zijn biograaf en uitgever
G . T. Bettany. Van de Linde verkeert to Leiden in een ,kring
van jonge lieden even uitmuntende door talenten als beschaafdheid
en die tevens, als bij, het voorschrift van Horatius wisten to
betrachten en het aangename aan het nuttige to paren" ; hij leeft
daar als een ,Epikurist" en ,gerankt in ongelegenheden" die hem
dwingen de theologische loopbaan to verlaten ; aldus zijn uitgever
en biograaf Van Lennep . Beiden wonen nu to London, Barham
') Gedichten van den Schoolmeester, uitgegeven door Mr . J. van Lennep .
Volksuitgaaf. - Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1878 .
') The Ingoldsby Legends, or Mirth and Marvels, by Thomas Ingoldeby,
Esquire . (Rev . Richard Harris Barham) . Edited by G . T . Bettany, M. A.
London, Ward, Lock and Co, 1889.
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als clergyman (sedert 1821), van de Linde als „schoolmeester"
(sedert 1834) ; beiden warden, dank aan hunne beschaafdheid en
vooral hunne geestigheid in aanzienlijke kringen ontvangen - misschien in dezelfde? - en schrijven in tijdschriften luimige verzen
die een algemeen en blijvend succes behalen . Heeft hier persoonlijke kennismaking of alleen onbewuste karaktersympathie gewerkt?
Wat er ook van zij, er bestaan verrassende punten van overeenkomst tusschen hunne schrijftranten .
Al dadelijk treft de vorm . Thomas Ingoldsby schrijft echte
verzen, al beperkt hij zich meestal tot een op den duur eentoonige
trippelmaat ; de schoolmeester schrijft knuppelverzen . Maar beiden
zoeken een burlesken indruk to weeg to brengen door onverwachte,
zonderlinge, soma ingewikkeld rijke, soma gewild „arms" rijmen .
Zoo weet one „de Schoolmeester" to vertellen van een meisje met
,,Zoo'n zwierigen zwaai
Dat elkeen zei : „ o Naj-adel 0 Syreen!
De Boterham en do Goudzoeker, blz. 33 .
En Thomas Ingoldsby schrikt ook niet voor een dergelijk
,,enjambement" :
Then the Count de Pacheco
Whose turn 't was to speak, omitting all preface, exclaimed
The Auto-da-F6, blz. 133.
De olifant onderscheidt zich door
. . . . zijn tubuleuze, subconische proboscis
Die, sub rosa, een reus bij de staart van een os is .
Do olifant, blz . 64.
welke wetenschappelijke mededeeling niet moet onderdoen voor
Ingoldsby's inlichting aangaande
. . . . a bone, which, I think, to the best of my memory's
Call'd by Professional men the ,os femoria" .
The Black Mousquetaire, blz. 94.
Van de Linde plaatst zelfs romeinsche cijfers in bet rijm :
En slant gij geenszins VIII
Op mijne jammerkiVIII .
Tweede Brief van Mina, blz . 104 .
Ongeveer zoo doet Barham in
The long hand's at XII and the short at the X,
He gets on his legs, Drains his glass to the dregs .
Look at the Clock, b1z. 12.
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Men vergelijke verder zulke rijmen als : een stilte - April te . . . . 1) ;
sordes - orde is 1 ) ; Jenny Lind en - verbinden 3) ; Rossignol crullebol - vol - b mol - parasol - op hol') ; den Briel - Poisson
d'Avril - geuzenziel 5 ) ; Dijon - trouve-t-on - poisson - liaison') ;
Karel que j'adoor - 't oor 1 ) ;

met de volgende uit de Ingoldsby Legends :
the Coroner - more on her') ; cross it he - velocity') ; sure it curate 11) ; Rava Avis - Miss Davis 11) ; imagine it - Plantagenet 11 ) ;
badge in it - Plantagenet t 3) ; whenever he - orQverie 11 ) ; St
Ermengarde - vermin guard ") ; Sardanapalus - at an alehouse 16) ;
a guinea, are - rectilinear 17) ; pious is - diocese 18) ; Gazetteer has it here") ; tell as - ev darpuel yeXae. 10)
Wat nu den eigenlijken inhoud betreft : Al wie de ,Gedichten
van den Schoolmeester" gelezen heeft, weet dat zijn humor hoofdzakelijk bestaat uit het gestadig niet-ernstig-opnemen van zijn
onderwerp ; zaken of personen die, op zich zelf beschouwd, niets
lachwekkends hebben, zooals b .v. een schipbreuk, do Romeinsche
Geschiedenis, Julius Caesar, maakt hij belachelijk ; of, met een
woord : hij parodieert . Zoo doet ook Thomas Ingoldsby . Er is
echter parodie en parodie, en onze schrijvers hadden daarbij volkomen onafhankelijk van elkaar kunnen blijven . Wij zullen nu
zien dat zij daartoe ook dezelfde middelen aanwenden .
Een daarvan is het gebruik van uiterst gemeenzame omgangstaal waar die, uit den aard der op zich zelf ernstige toestanden of
personages, geheel onverwacht is en daardoor onweerstaanbaar
comisch werkt.
Als Remus den genadeslag ontvangt, roept hij uit :
sakkerloot
Hoe afgedraaid snoodl
Romeinsche Historie, b1z. 57.
Caesar,
zelf aan

zijn laatste oogenblik ziende naderen,

moedigt zich

Caesar, jongelief, hou je good ;
Julius, daar bet toch zoo wezen moet,
Vooral geen hazenbloed .
ibid . 58.
') Do Scbipbreuk, b1z. 24 . ') en ') De Rat, 74. •) Do Nachtegaal, 82 .
`) en `) De Visch, 88 . ') Tweede Brief van Mina, 105 .
`), `), "°) en ") Look at the Clock, 8 en 11 . ") The Cynotaph, 20 .
") The Brothers of Birchington, 282 . A Lay of St Dunstan, 42 . ") Lay
of St Odille, 58. ") Sir Rupert, 111 . ") Dead Drummer, 201 . ") St Aloys,
224 . ") Old Woman clothed in Grey, 237 . ") The Wedding Day, 256 .
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En ale Brutus hem to lij ve gaat

Tu quoque!
Ale of hij zeggen wou : Doe jij ook mee Y
Wel foei, dat's al te.
ibid .

De geheele fabel „De Wolf en het Lam" zou hier moeten aangehaald worden ; de aanvang luidt :
Zeg eons, krullebol, sprak een wolf tot een lam bij een beek,
Waarom sta je daar zoo to drinken als of geen mensch or near keekl

en als de wolf eindelijk het lam verslonden heeft, dan beet het :
Het lam had hieraan natuurlijk het land .

Bij Barham nu, maken wij kennis met een Spaanschen koning,
die tot zijn spijt nog Been mannelijken erfgenaam heeft en daarover zijn grandes raadpleegt :

Now I want to ask you, Cavaliers true
And counsellors sage - what the deuce shall I do?
The Auto-da-F6, blz. 132 .
Het hoofd van St. Gengulphus wordt door een dienstmeid uit
den put gehaald waarin zijne moordenaars het geworpen hadden ;
maar, o mirakel !
. . . . scarce had she given the windlass a twirl
Ere Gengulphus's head, from the well's bottom said
In mild accents" „Do help us out, that's a good girll"
St. Gengulphus, blz . 51 .
Een ander heilige, St. Cuthbert, zegt tot den duivel, die een
kind heeft geroofd :
Comel I'll trouble you just to hand over that child
en de duivel antwoordt iets ale „Ja well morgen brengen" :

Don 't you wish you may get it?
St . Cuthbert, blz . 218.
Een middeleeuwsche ridder valt On his Nob')" en een ander
personage is ,as dead as small beer." ')
Door beide schrijvers wordt de indruk dezer ,ongegeneerde"
houding tegenover ernstige dingen merkelijk verhoogd door de
stelselmatige anachronismen die zij begaan : De gene stelt b.v .
Romulus als een ,stadsburgemeester" en de Sabijnen ale pijperookers
voor ; de andere laat middeleeuwsche ridders Stout drinken en
brieven „into the Two-penny post" steken . Dit parodie-middel mag
echter beschouwd worden ale tot publieke eigendom behoorend,
en ik wijs er due niet verder op.
') The Blasphemer's Warning, 270.
') The Black Mousquetaire, 106 .
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Het toeschrijven van allerlei denkbeeldige meeningen aan allerlei
autoriteiten is ook een kenmerk van van de Linde's humor . Some
wordt eenvoudig naar een of ander geleerde of dichter verwezen . Zoo
weet men nit Plinius, dat dit dier
Gewoonlijk pal zegt tegen een stier.
Het Kalf, blz. 71 .
Wat nu de koe aangaat :
Volgens den Hollandechen Naturalist Verboom
Is zij de uitvindster van aardbeien met room .
De Koei, blz. 69.
En elders verklaart hij zeer gewichtig :
Wij zijn bet eens met Linnaeus, dat er geen beesten bestaan
Die meer van kippen houden dan een haan .
De Haan, blz. 78.
Some words echter op den tekst zelve gesteund . Als Remus bij
zijn dood uitroept : sakkerloot enz ., dan voegt de ,Schoolmeester"
er heel ernstig bij
Ziedaar, zegt Niebuhr, wat in de geschiedenis
Van dit merkwaardig antwoord voorhanden is .
Over bet schreeuwen van het speenvarken :

,,Gelukkig" zegt Buffon „zijn de dooven ."
Hot Speenvarken, blz . 71 .
De ratten houden van geen katten
Daarom heeft to recht
Lacepi de gezegd
,,'t Paradijs van een rat is
Een huis waar geen kat is."

De Bat, blz . 77 .

Dezelfde eigenaardigheden vindt men terug bij Thomas Ingoldeby .
De raadsheeren van den reeds vermelden Spaanschen koning verwijzen hem aangaande Compostella naar ,Guthrie or Brooke" en
All the approved geographical books" (The Auto-da-F6, b1z . 136),
en een zeker feit ,has escaped the research of Rapin and Hume
(St . Dunstan, blz. 41) . Verdere voorbeelden :
The Archangel took down his tale and in answer he
Wept - (see the works of the late Mr . Sterne.)
St . Nicholas, blz. 63 .
Father Dick
was a „regular Brick,"
A metaphor taken - I have not the page aright Out of an ethical work by the Stagyrite .
Brothers of Birchington, blz. 283 .
In brief, or, as Hume says ,to sum up the tottle ."
Sir Rupert, blz. 107 .
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Gelijk van de Linde zoo gezegde citaten uit Niebuhr e . a. mededeelt, heweert Barham zijn Smuggler's Leap to hebben geput uit
eon „History of Thanet" door Lewis, en haalt de bewuste passage
als motto aan ; de passage is natuurlijk zijn eigen maaksel . Hetzelfde
geldt voor de latijnsche teksten, zoo gezegd uit Radulphus de Diceto
eu uit Gregorius Turanensis, die voor ,Bloudie Jacke" en ,The
Lay of St. Aloys staan .
Overigens gebeurt het niet zelden dat beide schrijvers echte
citaten en eigennamen op koddige wijze verdraaien . De ,,schoolmeester" laat Richard III uitroepen :
Een Peerd 1 een Peerd 1 mij n bochel voor een Peerd 1
Het Faard, b1z. 66.
en Pythagoras wordt Piet Agoras . (De Koei, blz . 70 .)
Als motto voor The Bagman's Dog, een geschiedenis waarin
jonge honden bij het water gevonden worden, staat bij Barham :
Stant littore Puppies .
Virgin
Uit Horatius wordt geciteerd
Old Horace's maxim ,nee Broomstick" intersit .
St . Dunstan, blz . 47.
.
Dunstan,
wiens
leekebroeder
Petrus
door
een overstrooming
en St
van Stout en Ale bedreigd wordt, bezweert doze ale volgt :
Vade retro
Strongbeeruml discede a Lay-fratre Petro .
St . Dunstan, b1z. 47 .
Pindarus wordt herschapen tot een „V1 elsh Poet, one Pyndar ap
Tudor t) ; " Venus wordt Venice') ; Odysseus, O' Dysseus 3) ; the
Azores, the Eyesores') ; en de danseres Cerito, Ma'amselle
Cherrytoes b) .
Deze moedwillige verdraaing van citaten en woorden begint to
zweemen naar grof zout ; zal men ook geen flauwe calembourgs
opdisschen? Neen - en het is nog al merkwaardig dat noch
de ,Schoolmeester", noch Thomas Ingoldsby daar veel van
schijnen to houden 6) . Want geestigheden als de volgende zijn
geene ,calembourgs", al kan men ze woordspelingen noemen :
') Look at the Clock, 11 . ') The Tragedy, 68. ') Aunt Fanny, 173.
') The Auto-da-Fe, 260 . ') A Row in an Omnibus (Box), 211 .
') Th . Ingoldsby heeft er nochtans ebn over net bekende grafschrift van
Sir Christopher Wren, den bouwmeester van St Paul's :
Circumspice si monumentum requiris .
Which an erudite Verger translated to me
If you ask for his monument, Sir-come-spy-see.
(The Cynotaph, 20.)
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Het is een vaste gewoonte bij den haan
Om met de kippetjes naar bed to gaan .
De Haan, b1z. 79 .
Immers hier wordt niet gespeeld met den Klank der woorden,
maar wel met de beteekenis ; de aardigheid bestaat hierin dat
,,met de kippetjes naar bed gaan" zoowel figuurlijk als letterlijk
kan worden opgevat. Als de haan nit de ,natuurlijke Historie"
zegt : ,daar zou waarlijk geen haan naar kraaien" (blz . 80), of ala
een hond zich ,wat lueteloos en cyniek voelt" (blz. 142) heeft men
hetzelfde geval. Eveneens, ala Thomas Ingoldaby van onervaren
zeereizigers zegt :
Let the wind meet the tide in the slightest degree
They'll be all of them heartily sick of ,the sea ."
Bagman's Dog, b1z. 80 .
Bij gebreke aan echte calembourgs veroorloven zich beide schrijvers een menigte aardigheden die men wel flauwiteiten mag
noemen, maar die ons toch onwillekeurig doen lachen .
Daartoe
behoort o. m . bet moedwillig gebruik van allerlei vreemde woorden
buiten alle gewone taalgebruik om :
Ik verblijf, waarde kaptein van de Kavallerie.
Uw bestendige dienaar en ami.
Sic transit, b1z . 38.
Cleopatra had Julius Caesar (van wege l'amour) in hare macht.
Altijd in de Contramine, blz. 54 .
De heer Dadelpracht, van wiens ,chevelure" gesproken wordt,
eindigt een brief aan zijn vrouw met
En onbekommerd, met un parfait amour
Verblijf ik uw echtvriend en getrouwe koekeloer .
ibidem.
Zoo werkt, bij Barham, St.-Dunstan aan orfevrerie ; wij hooren
ook van lieden die wenschen ,to get rid of what French people
call Ennui" ') ; van een dame die haar hoed opzet pour prendre
conge') ; van een hondje dat bien inalruit is ') ; ja zelfs van een
Fransch edelman die ,chassee'd with the best of them" . 1)
Soma worden de vreemde woorden vertaald, vooral wanneer dit
volstrekt onnoodig is ; de vertaling zelf is dikwijls louter dwaasheid :
,,C'est fini, of 't is nit" s) ; ,chemin de fer, ook wel geheeten
valies" a) ; „de geologie, alias Kennis der aard . "')
') St Gengulphus, p . 48 . ') St Odille, p . 56 . ') Bagman's Dog, p. 78.
`) Black Mousquetaire, p . 91 . ') De Koffij-veiling, p . 43, 44 . ') De Olifant, p. 65.
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Heel goedl schuur thans UEd . piek, of volgens de Engelsche
(dictionnaire be off.
De Koffi-veiling, blz. 46 .
Het Kalf, zegt tegen een Koe, moel
En 't antwoord is dan gewoonlijk boe
't Geen in het Chineesch zoo veel wil zeggen als how do you do
Voorts zegt hij oom tegen een os
In 't latijn genaamd bos .
Hot Kalf, blz. 71 .
In de Ingoldsby Legends wordt ,Ariston men Udor" vertaald
door : ,the pure element is for man's belly meant')" ; „sane targent - i. e. money ')" ; „Ma foi (that's Odd's Bobs 1) 1)" ; ,Her
name was des Moulins (in English Miss Miller) ')"; ,the Mandevilles pIre et filz (father and son) ')" .
Mon Dieu 1 v'l, deuce 1
By the Pope there are two 11 1)

Virginibus, Puerisque canto (Hor) .
Old Maids and Bachelors I chaunt to (T . I).
Motto van Aunt Fanny, blz. 168 .
Het opgeven van synoniemen ter zoogenaamde opheldering is
ook een gemeenschappelijk kenmerk van onze twee schrijvers .
Men vergelijke :
„Ik moet terstond van hier, of met andere woorden, vertrekken ;"') „ten spoedigste, anders genaamd snel ;" `) „een kus, anders
genaamd zoen." ')
„I changed a shilling (which in town the people call" a Bob .')
a mighly magnificent tub
Of what men, in our hemisphere, term Humming Bub,
But which Gods - who it seems use a different lingo
From mortals - are wont to denominate ,Stingo ."
Wedding-Day, blz. 277 .

Het dolste nit de ,Gedichten van den Schoolmeester" is echter
zijn koudbloedig neerschrijven van de grofste absurditeiten die
men kan uitdenken ; hierin wint hij het zeker - zoowel in quantiteit als in qualiteit - van Ingoldsby ; men kan geen tien regels
van hem lezen zonder to stuiten op nonsense ; brutale, domme,
flauwe, belachelijke nonsense - denk nog een tiental misprijzende
adjectieven nit, maar vergeet niet het epitheton vermakelijk er bij
') Look at the Clock, p . 11 . ') Black Mousquetaire, p . 92, 93, 103, 106.
') St Cuthbert, p . 214 . ') Do Koffy-veiling, p. 48, 51. ') Misadventures
at Margate, p . 176 .
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to voegen . Hier zou ik dus het geheele boek mogen citeeren . Ik
bepaal mij tot het volgende .
Hij kon vloeken voor drie, en zag aan het linker oog wat scheel .
Maar wanneer hij sliep merkte men dat juist niet veel .
(De Schipbreuk, blz . 26 .)
Vergelijk het signalement van den vermoorden Geugulphus :
Deceased rather in years - had a squint when alive .
St. Gengulphus, blz. 53 .
Het vaderhaar stijgt een vader to bergen
Of een vader moet kaal zijn, dus de natuur to zien tergen .
Rom . Hist ., blz . 58 .
Vergelijk :
While my grandfather's hair would have stood up on end
Had he not worn a wig .
The Witches' Frolic, blz. 27.
De „Schoolmeester" spreekt ook van „een kleinzoon dien hij in
zijn jeugd had ;"') van een anker dat op de baren dobbert,') van
een scherpschutter die aankomt „met een bril (want het is nacht ;)" 2)
van een brief ,waar de telegraphische postkoerier van Amsterdam
in de afgeschafte trekschuit mee kwam ;" 3) en van zuigelingen die
zeggen ,wij zijn in slaap gevallen ."')
Zoo boot maakt het Thomas Ingoldsby niet . Toch is er bij hem
to vinden : een spook dat de schim van „poor Tray" ,with the
ghost of a stick" vervolgt 1) ; een vrome pater die de schrijver is
van „a treatise on the connection between the Papal Hierarchy
and the Nine of Diamonds" 5) ; en de hoogst noodige mededeeling
dat de tweelingzuster van „dear Therese" was :
Of the same age, of course, the same father, same mother .
Black Mousquetaire, b1z . 103 .
Het zal nu den lezer wel duidelijk zijn dat de humor nit de
,,Gedichten van den Schoolmeester" en die nit de „Ingoldsby
Legends" nit de zelfde elementen bestaan : zonderlinge rijm ;
parodie-achtige behandeling van op zich zelf ernstige onderwerpen
door familiare taal en potsierlijke moderniseering ; schertsend aanhalen van zoogezegde autoriteiten en teksten ; verminking van
citaten en eigennamen ; double-entendre van een bepaalde soort ;
noodelooze vreemde woorden, vertalingen en synoniemen, ongerijmdheden van allen aard.
') Do Schipbreuk, p . 24, 26, 27 . ') Sic transit, p. 38. ') Do Koffij-veiling,
p. 43 . ') The Cynotaph, p . 22. ') Inleiding tot the Jackdaw of Rheims", p. 37 .
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Wat is nu waarschijnlijker dan dat onze ,Schoolmeester", die
in London leefde (1834-1858) toen de „Ingoldsby Legends" furore
maakten in Bentley's magazine en later in boekvorm (1837-1847),
deze zal gelezen en genoten, en dan zelf onder hun invloed zal
geschreven hebben? Wel is het verschil tusschen hem en den
Engelsehman aanzienlijk : deze is een ware dichter, gelijk het mooie
,,As I laye a-Thynkynge" en andere stukjes van ernstigen card
bewijzen . Zelfs in zijn meest uitgelaten scherts blijft hij binnen
zekere grenzen die door het teugelloos doorslaan van den ,,Schoolmeester" gedurig overschreden worden . Of, anders gezeid, van
de Linde overdrijft de eigenaardigheden van Barham .
Ik hoof er echter ten slotte, nauwelijks op to wijzen dat dit de
gewone houding is van den bewusten of onbewusten navolger
tegenover den nagevolgden schrijver, als dew hooger staat .
M. BASSE.

Tongeren.

LETTERKUNDIGE SPROKKELINGEN
UIT DE BRIEVEN VAN WIJLEN
J. A . F. L. BARON VAN HEECKEREN.

10 .
OVER HET LYRISCH LEERDICHT.

Twee elementen loopen in een lyrisch leerdicht samen . De subjectieve poesie, d. i . de dichterlijke uiting des gevoels en de objectieve,
dat is de aanwijzing van iets dat men alleen door de ervaring of door
de wetenschap heeft geleerd en wat duo meer tot het gebied van hot
verstand behoort . Men most echter niet vergeten dat zoodra de kritiek
gnat ontleden en elk lid van het geheel in het bizonder gnat beschouwen .
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die niet geschiedt in do meening dat ieder dier leden op zich zelven
zou staan. Neen! in de werkelijkheid behooren de door de kritiek gescheiden deelen noodzakelijk bij elkander.
De ziekten der geleerden van Bilderdijk zou niet bet schoonsto leerdicht der nieuwere tijden zijn geworden, zoo hij bet ziekbed alleen uit
een wetenschappelijk oogpunt had kunnen beschouwen . Maar aan dat
ziekbed waren zooveel denkbeelden verbonden, die diep hadden gegrepen in zijn ziel, dat bet niet anders kon, of hij moest welsprekend
worden, zoodra hij over dit onderwerp begon to spreken . In bet lyrisch
leerdicht paart dus bet licht des verstands zich met den gloed des
harten .
6 April 1858.

11 .
gar%ER.
Ik heb thans geleend de gedichten van Kinker en verdiep mij er
dagelijks in om den diepzinnigsten onzer dichters to begrijpen . Ik
heb zijn meesterstuk „Het Alleven of wereldziel" reeds een keer of
wat herlezen, maar begrijp bet nog niet good . Dat bet gedicht, gelijk bijna al zijne dichtstukken, geheel pantheistisch is, behoef ik u
niet to zeggen . Hot woord Alleven duidt dit reeds aan. Ook heeft
hij als tegenhanger van Bilderdijk's ondergang der Berate wereld den
eersten zang van een heldendicht geschreven „De wereld8taat", voorzeker bet kolossaalste gedicht, dat men zich denken kan . Hot tooneel,
waarop de dichter ons voert is niet de aarde, niet bet zonnestelsel,
maar bet Heelal . Ook de wezens, die hij opvoert hebben iets zoo
ontzettend grootsch in al hun handelen en spreken, dat men er van
duizelt . Werkelijk is Kinker to weinig bekend.
2 Juni 1858 .

12 .
DE ENGELENKUNDE.

Alles wat Vondel in zijn Lucifer over de engelen zegt, moot niet
ala een work der phantasie worden beschouwd . De engelenkunde was
in de 16e en 178 eeuw evengoed eene wetenschap ale thane de natuur-
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kunde. Wij zouden bet nu als eon erge blunder beschouwen, zoo wij
van stikstof spraken, waar wij zuurstof bedoelden, maar in de 17e
eeuw beschouweo men hot als eon even groote fout, wanneer men van
eon seraf sprak, waar men eon eenvoudigen engel bedoelde.
18 Juni 1877 .

13.
DE INVLOED DER VROUW OP DE SCHOONE LETTEREN .

Wanneer gij u nu herinnert, wat ik in mijne studio over Hooft reeds
Lang geleden heb geschreven, dat namelijk onze beschaving van de vrouwen
is uitgegaan, dat onze groote dichters altijd hebben gezegd, dat bet
hunne vrouwen waren, die hen inspireerden (o . A. Cats in de voorrede
van zijn Huisvrouw, Huygens in zijn Dagwerk, Vondel, na den dood
zijner vrouw) dan ziet gij dat ik mij volkomen gelijk blijf .
28 Juni 1877 .

14.
BILDERDIJK NAAST VONDEL .

Bilderdijk is de Rubens onzer dichters . Zijn koloriet is onvergelijke .
lijk schitterend . Dit schitterende ontspruit voornamelijk nit bet gebruik
van mooi klinkende woorden, in het bizonder, bijvoeglijke naamwoorden.
Vaak is hij daar zeer gelukkig in, maar somtijds maakt hij wel wat
to veel gebruik van woorden, die mooi klinken, maar weinig schilderachtig zijn, als : afschuwlijk, afgrijsbaar, gruwbaar, enz .
Vondel is in zijne beste gedichten zeer sober in bet gebruik van
bijvoeglijke naamwoorden . Lees b. v. zijn : Wie is zoo hoog gezeten?
Of zijn : 0 Kerstnacht schooner dan de dagen : gij zult er geen
enkel bijvoegelijk naamwoord in vinden dat in den samenhang gemist
kan worden .
23 Maart 1868 .

POTGIETERS JAN EN JANNETJE.

AANTEKENIN0EN.
(Vervolg .)
Pag. 10 reg. 10 : Foei van Engel8che haarden, Duitache kachele,
smakelooze vierkanten van porselein : Potgieter klaagt hier over 't
verdwijnon van de Oud-Hollandse haard met vuurplaat en schouw,
zoals men die noch zien kan in do oude vertrekken in het RijksMuseum to Amsterdam en, primitiever, in de boerenwoningen in het
Oosten des lands, ook b .v. op tal van platen in Vader Cats . Omtrent 1830 geschiedde de verwarming der vertrekken meestal door
zoogenaamde insteekhaarden, oeils de boef of Franklins (de Engelse Haard" van Potgieter), gestookt met turf en houtblokjes ; in
de zeesteden, en daarna ook elders, was men gewoon steenkolen to
stoken ; omstreeks 1834 kwamen porseleinen kachels in gebruik,
welke veel warmte gaven en minder zorg vereischten" (Nagtglas,
Wat het was en wat het word; een blik op het maatzchappelijk leven
in de laatite zestig jaren 1894, pag. 18). Die nissen" met vlakke
en op 't plat smalle marmeren mantel, kan men in ouwerwetse huizen
noch genoeg zien ; de haard" (nu = toestel van plaatijzer die in
den onderboezem van een schoorsteen sluit en waarin op een rooster
in een van voren horizontaal getraliede bak vuur wordt gebraud" :
Gr. Nederl. Wb.) ward daarin gestoken, of geschoven, trouwens de
insteekhaard kennen wij nu noch (nu meer insluithaard genoemd,
volgens hat Gr. Nederl. Wb.). Het is die meer moderne open
haard", die van Engelse oorsprong was, waarom heen in De Familie Stastok de heren gezeten zijn . De lezer zal zich herinneren
dat die toen ook handelden over het verkieslike van een open
haard boven een too kachel'." De kachel, waarvan hat kenmerkende
is dat men het vuur niet ziet, was op 't laatst van de XVIIIde eeuw
uit Duitsland gekomen . Bilderdijk schreef er in 1805 zijn prachtig
gedicht De Duitsche kachels" tegen, waarin heerlik de poezie van
de haard-vuurvlam wordt gezongen . Wie zou het niet met Potgieter
en Bilderdijk eons zijnl Ook de porseleinen kachel hoort in Duitsland thuis, waar men ze in de logementen b.v. noch wel zien kan.
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Foei van : van drukt hier 't oorzakelike uit : haard en kachel zijn
oorzaak van 't gevoel dat zich nit in „foeil" Vgl . fi du plaiairf fi
de l'avaricef m nl. f
i dijns, laet di dit wesen leet (Rinclus 516) ; ook
ba van iets zijn.
Pag. 10 reg . 11 : Wie dezen met een paar streken teekent : nl. Jan
Crediet .
'Vat betekent in de zin die voles fijn? - gelet op 't verband.
Vgl . pag. 12, reg. 8-9 : Griekjes - minder omdat hij zoo veel
tegen de Turken had, dan wel dewijl zijn beunhaas hem to fijn
of was.
Pag. 10 reg. 5 v. o. : het eerste citaat : vers 121-122 van Vondels
Palamedes, waar Oldenbarnevelt-Palamedes dit van zich getuigt.
Hot is bekend dat ooze voorvaderen, ook nit handelsbelang, zeer
verdraagzaam waren ; wat elders word vervolgd en verdreven, vond
hier licht onderdak ; men denke aan de Portugese Israelieten, aan
de Brownisten, aan de Poolse en Zevenbergense Socinianen, aan de
Franse Refugies. Potgieter wijzigde de verzen een beetje om ze in
zijn zin to kunnen doen plaats vinden :
„Dits mijn' besolding dan, voor dat ick met beswaeren,
Tot der Argiven heyl geslaeft heb soo veel' jaeren :
Met wijsheyd, raed, en daed 't bouvalligh rijck gestut
Uitheemsche ballingen van have, en huys berooft,
Gelockt, gewellekomt, en in mijn' schoot ghestooft.
En in dit zelfde vervolg komen dan ook de regels die hat twede
citaat van Potgieter vormen, Palamedes 125-126.
Daer de naelde ewijmt : waar de kompasnaald zich begeeft, onzeker
wordt en afwijkt, in 't Noorden . Staen naer : „pogen". Pas : „doortocht" .
Pag. 11 reg. 2 : aan een onnoozel kruistogtje : Potgieter denkt hier
wel aan het jaar 1816 toen Nederland en Engeland samen de zeerovende dey van Algiers met een hevibombardement
g
en verbranding van de vloot tot rede brachten ; maar tussen 1820 en '30 was
er ook in India noch al eens wat to doen geweest.
Pag. 11 reg . 16 : Doggersbank : Terzelfder tijd dat, in de loop van
de XVIIIde eeuw, onze handel tot verdwijnens toe bijna inkromp,
verminderde onze zeemacht zodanig, dat onze koopvaardij ten laatste
zelfs geen behoorliko bescherming tegen de kapers meer had . In
1781 beleefden wij ons laatste zee-triomfje, bij Doggersbank . Maar
sinds de oorlogsverklaring, in 1780, had Engeland toen al honderden
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van ooze koopvaardijschepen en tal van bezittingen ingepakt. In
de dagen van do Bataafse Republiek hidden we Diets dan ongeluk .
In 1796 gaf de Vice-admiraal Lucas die de Kaap de Goede Hoop
zou hernemen, ziju vloot aan de Engelsen over. In '97 verloor De
Winter de slag bij Kamperduin, in '99 werd het geheeo eskader
van de schout-bij-nacht Story bij Den Helder overgegeven . In 1801
bezaten we van al onze bezittingen alleen Java noch maar . In
1802 aan ons teruggegeven, verloren we ze andermaal met Java, in
1810 en 1811 . En toen in 1809 de Engelse vloot eon leger in
Zeeland deed landen, was er goon zeemacht meer die dit kon beletten .
Pag . 11 reg. 10 v . o. : de fondsen : de effekten . teat dagbladen-lectuur :
in de eersto plaats voor de beurs-notering .
Pag. 11 reg. 6 v. o. : Surinaamsche obligation : obligation op Surinaamse
plantages, die door het totals verloop van de kolonie gedurende de
laatste decennia van de XVIIlde eeuw geheel to Diet liepen . Een
„negotiatie' van 14 tonnen gouds „ten laste diverse planters in
Suriname" gesloten in 1767, word in Augustus 1867 eindelik gelikwideerd .
hij gaf moor de beete driemaal meer dan zij waard waren : Ga
na, wil Jan zeggen, hoe hij er met de slechte is ingelopen . De
Nederlanders speculeerden er maar, zonder toekijken, op los.
Pag. 12 reg. 3 : „Sedert heb ik eon oog mee in de boeken gehad en
hem aandeel in betere leeningen gegeven, de Melallieken, de Russen,
Onze papieren" - (Jan Crediet blijft Loch ahoos Jan Credietl) :
betere bankiers gaven zich moeite hot Publiek zijn geld in goede
fondsen to doen beleggen.
de Melallieken : Oostenrijkse effekten, laatstelik toen van 1833
en 1841 .
Onze papieren : de nationale Staatsfondsen, die altijd solide geweest waren . Onze papieren ziju onder de betere, daarom merkt
Potgieter op : „Jan Crediet blijft Jan Credietl" - hij toonde zich hot
Krediet dat bij genoot, nooit onwaardig!
Pag. 12 reg. 6 : prullen : in den laatsten tijd Ardoins - niet nu ze
voor eon zuur gezigt to krijgen zijn, maar toen ze boven de sestig
stonden, - Griekjes - minder omdat hij zoo veel tegen de Turken
had, dan dewijl zijn beunhaas hem to fijn of was, - ZuidAmerikaantjes : „Zuid-Amerikaantjes" : nl. Braziliaan8e, Columbiaanse,
Peruaanse en dergelijke fondsen ; ,Griekjes" : er waren „Rode Grieken"
van 1824 en ,Blauwe Grieken" van 1825 ; de Ardoins waren eon
Spaanse lening van 1834, gesloten door tussenkomst van de bankiers
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Ardoin en Cie to Parijs (zie o. a. Overzicht van alle ter beurse van
Amsterdam verhandeld wordende Binnen- en Buitenlandsche effecten,
door J. Dinger 1851), papieren waardoor duizenden, ook hier to
lands, grote schade hebben geleden . Van de effekten door Potgieter hier genoemd kan men in de toenmalige litteratuur meermalen
gewug gemaakt vinden . Noch In het Rekwest van Amsterdam8che
Jongens aan den Edel Achtbaren Heer Burgemeester dier stad bij
hot naderen der kermi8 in September 1850 van J. Schenkman, leest
men : „Wij denken bij 't ter beurze gaan, Aan Spanjaard, Griek
noch Peruaan, Ardoins noch Integralen" . Maar in het ware licht
komt de bladzijde bij Potgieter eerst door het „oorspronkelijk verhaal" (ondertekend Loon) De twee krukken in hot Mengelwerk van
het Algem. Letterl. Maandsehrift van 1841, 'tjaar waarin Potgieter
zijn allegorie schreef. Een hoofdpersoon daarin is de makelaar
IJzendijk. Do fortuin die hem lang trouw was gebleven, had hem
verlaten . Door allerlei speculaties tracht hij er zich boven op to
houden. Hij speculeerde in de kan8biljetten, - tot zijn nadeel.
,Zonder gevolg beproefde hij het in de zoolaag genoteerd staande
Grieken, en Rijk door de groote Mogendheden gewaarborgd ; in de
Columbianen of andere Zuid-Amerikaan8che fond8en, en zijn verstand
moest het hem toestemmen, dat de minste verandering in de finantien van die Gemeenebesten gunstig op den koers hunner schuldbrieven werken moest ; doch geheel tegen zijne berekening was de
uitkomst. Alles wat hij voor zijne patronen ondernam gelukte doorgaans ; wat hij daarentegen voor zichzelven waagde, mislukte . Eindelijk
scheen de fortuin weder haar welgevallen hem to betoonen . De
Spaansche Minister M . had het roer der Finantien van dat land in
banden genomen, en onbegrijpelijk was de verwachting, welke buitenlands van zijn bestuur gekoesterd word : met percenten stegen de
Ardouins aan alle beurzen van Europa : die heden gekocht had,
kon veilig berekenen den volgenden dag eene aanzienlijke winst er
aan to hebben . Geen wonder, dat ook de Makelaar IJzendijk,
welke die zege elken beursdag, ja tot laat in den nacht bijwoonde,
medegesleept ward, en tegen beter gevoelen aan eenige honderde
Ardouins aankocht, welke tegen den koers van 45 pct. aangekocht, in weinige dagen reeds 5 a 6 percent avans opleverden en
naar den standaard der renten wel tot 30, ja 50 percent zouden
kunnen stijgen . Verlokt door de winst, was dit
schier,
ontwijfelbaar,
gelijk hot tevens hot eenige fonds was, dat dagelijks varierende eenen
handelaar uit zijne bekommeringen redden kon, zonder dat eon zijner
confreres lets er van ontdekte ; reden waarom hij verscheidene partijen op tijd kocht of in prolongatie of in beleening lei, met het
stellig voornemen al doze stukken met 10 percent avans to zullen
opzetten, als wanneer alle vroegere verliezen gedekt zijn en eenige
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duizende gulden zijne kast stijven konden ; maar in stede dat de
zoo schoon aangevangene rijzing voortgang had en de koers tot 60
percent of daarboven bereikte, scheen dezelve eensklaps tot staan
gekomen to zijn . [Straks brachten] de noteringen van Parijs en Antwerpen dating op doling aan ; dock ofschoon hij op zijne honderden
Ardouins een schat reeds verloor, was echter het geloof aan eene
vernieuwde. rijzing zoo vast in zijn hart geworteld, dat hij er niet
aan dacht nog intijds den voddenboel op to ruimen, dan toen het
to laat was en zijn vermogen to kort school, om het aanzienlijk
surplus to dekken, hetwelk hij bij de rescontre erpligt
t was bij to
passen ." Hoe good illustreert dit ook Potgieters opmerking : (in den
loat8ten tijd Ardoina -) niet nu ze vow een zuur gezigt to krijgen
zijn, maar toen ze boven de zestig stonden. Ik haal er noch bij aan
uit de beschouwing De schuld van den Staat in de Gids van 1840
Boekbeoord. I 122 :
Of blijkt het nu niet, dat de Ardoins eene
denkbeeldige waarde hadden, toen zij voor 70 en meer procenten verkocht werden?"
Griekjes - minder omdat hij zoo veel tegen de Turken had, dan
dewijl zijn beunhaas hem to fijn of was : 1821 opstand van de
Grieken tegen Turkije - Vrijheids-oorlog - 1832 koninkrijk Griekenland : Doze Vrijheids-oorlog had Europa niet enkel met geestdriftige belangstelling gageslagen, - de grote Mogendheden waren
allesbehalve toeschouwers gebleven, do kleinere volken hadden op
hun wijze, door 't bijeenbrengen van golden ala anderazins gesteund .
Onder de laatstgenoemde waren ook wij geweest . Dat wij de Turken
niet veel goods gunden en hoe wij in lichte-laaie stonden voor een
zaak die zozeer aan onze eigen „Tachtigjarige oorlog" herinnerde,
kan men in do Litteratuur van omtrent 1825 overal lezen . Maar
met de vrede van Adrianopel (1829) was de Oosterse kwestie" niet
opgelost. Tot 1839 toe voorlopig, hadden de Mogendheden zich
steeds door met de Turkse zaken to bemoeien, bemoeiden er zich
tenminste mee, en rondom 1842 was het zeker noch wet gebruikelik,
om iets tegen do Turken to hebben ." - zijn beunhaas : zijn „beunhaas" (een knoeier onder de makelaars, eigenlik een onbeedigde en
onbevoegde) wist hem, ten profijte van zichzelf of anderen, do
Griekjes „aan to smeren" . Ook lets voor Jan Salie om zich liever
met „beunhazen" of to geven dan met makelaars van goeden huize
to handelen .
Pag. 12 reg. 11-13 : „En kansbiljetten?" klinkt het uit den hoop.
,,Stil, kwd jongenl" roept Jan . Wij willen niet vragen wie de
vrager is, die Jan Crediet zoo eensklaps zuur doet zien : die vrager
was een spotter en een plager, daarom duikt hij weg, de brutale
T. & L. XI.
37
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gast, een van de Jantjes van minder allooi : want Jan Crediet hoort
niet graag van die kansbiljetten, een zaakje dat Jan zelf bij Wet
van 27 Dec . 1841 toen wat geredderd had, maar waar in 't geheel
voor 't Nederlands krediet to weinig eer aan verbonden geweest was
dan dat vader en zoon er gaarne met spot aan herinnerd werden .
Ziehier wat er van is : Toen Nederland in 1810 bij Frankrijk was
ingelijfd, begon Napoleon met o. m. de Staat bankroet to verklaren
en maar een derde van de schuld bleef erkend . Bij 't heratel van
onze onafbankelikheid in 1813 werd die tiercering to niet gedaan.
Maar nu kon de intrest onmogelik betaald worden. Daarom werd
de volgende kombinatie uitgedacht : men erkende weer het tweederde
schuld dat door Napoleon vernietigd was, maar rents zou daar voorlopig niet van genoten worden ; het zou uitgestelde schuld zijn, in
tegenstelling met de werkelike, die dadelik rents gaf. Jaarliks zou
echter een gedeelte werkelike schuld worden geamortiseerd en daarvoor zou evenveel uitgestelde in werkelike schuld weer overgaan .
Zonder dat het nodig was, blijkbaar alleen om de beurs bij de
regeling to interesseren, werden toen voorts zogenaamde kansbiljetten
uitgegeven aan de houders van uitgestelde schuld . Zulk een, genummerd, biljet was van deze inhoud : Houder dazes is gerechtigd
om, wanneer het bovenstaand nummer zal zijn uiigeloot, en wits
daarbij fourneerende eene somme van een duizend guldens uitgestelde schuld, to worden ingeschreven voor eene gelijke som van een
duizend guldens op het Grootboek der werkelijke rentegevende
schuld." Tussen deze houders zou dus worden geloot. Ging dit
aanvankelik geregeld, - later minder, er werden allerlei kunstjes
met de kansbiljetten geprobeerd, en zo werden ze, in hat beursspel,
voorwerpen van sterke speculatie. Eindelik bij Wet van 27 December 1841 werd de nog gebleven uitgestelde schuld, dus ook het
kansbiljet, opgenomen onder de werkelike schuld, tegen de lage
koer8 van het ogenblik. - Men ziet alweer hoe actueel Potgieters
Gids-artikel wasl En dat bet Jan niet kwalik was to nemen als
hij hat onverwachte woord met een stil, kwft jongenl" repliceerde .
In de Litteratuur van die tijd treft men menige toespeling er op
aan . Tweemaal is er spraak van in het blijspel De Neven (1837)
van Helvetius Van den Bergh : in hat zesde en negende toneel van
het laatste bedrijf ; - men kan er ook in lezen van de Spanjaarden"
en de ,Russen". En in de Gouden Bruiloft (1825) van Willem
Messchert leest men :
Maar, waar blijft zwager Knop? Wat zou
hem toch verletten? - Of is er aan de Beurs een rul in kansbiljetten, - of in de doode schuld? Dat is zijn ziel en zin" (in De
Morgen) : rul = loop", drift", in de handel gebruikt als er grote
kooplust voor een artikel is . Natuurlik blijven de kansbiljetten ook
niet buiten spel in het verhaal van de Twee krukken : ,Te vergeefs had
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[IJsendijk] nauwkeurig berekend, dat de stand der kansbiljetten naar hare
innerlijke waarde to laag was en er eenige honderden van aangekocht ."
Pag. 12 reg. 15 : de Janejes Goddome en Jannen Kalebas : de slechte
elementen van de Nederlandse jongelingschap.
Een kerel van Jan
Kalebas" : die heel wat wil wezen maar niets is : een redenering van Jan
Kalebas" : een die kant noch wal raakt ; een rekening van Jan Kalebas" :
waar niet uit wija to worden is ; „een vertelsel van Jan Kalebas, „Franc
van Jan Kalebas" etc. Een kalebas is een grote vrucht (soort pompoen)
waar weinig inzit, hij drijft ondanka zijn schijnbare zwaarte .
Potgieter beweert dan in 't volgende dat ploertigheid niet eens zo
heel stork door veel Nederlanders veroordeeld wordt .
Pag. 12 reg. 23 : het Matigheids-genootechap ; over de Matigheid en de
Afschaffing leest men noch al eens in de Litteratuur van '40 . Wie
herinnert zich nit de Camera Ob8cura (1839) niet het glaasje erger
dan de cholera" van oom Stastok? In 1835 kregen we, volgens
Nagtglas, hier de eerste matigheidsgenootschappen . Er was in die
dagen al een schrikbarende jnever-consumpsie . Amerika was in de
bestrijding voorgegaan ; van daar nit werd in Europa gepropageerd .
Een bepaalde invloed daartoe werd bij ons ook geoefend door bet
ook vertaalde werkje van Heinrich Zschokke De Brandewijnpest.
De bekende Rbveil-man Heldring schreef in 1837 zija volkaboek
in voorbeelden en cijfers, voor arm en rijk, oud en jong" De Jenever
erger dan de cholera (de cholera had zich in 1831 voor 't eerst in
Europa, in ons land in 1832 vertoond) ; hierop werd door Hildebrand in de Camera gezinspeeld . In 1838 vormde zich ook een
,Afschaffingsgenootschap", dat door middel van volksblaadjes trachtte
to werken . Rend 1840 was de strijd tegen bet alcoholisme in volle gang .
Potgieter merkt op, dat de Afsehaffers" zich to veel aan het verkeerde
adres wenden, en bij beklaagt zich over zekere misplaatste ijver .
Pag. 12 reg. 16 : de genade, welke [Jan], allengs milder, aan Jan
Bagel en Jan Rap en zijn' Maat bewijst : etc. etc. : oudtijds beschouwde men de aanwezigheid van die ,ellendigen", ,'t plebs",
waarover Jan zich bet vaderschap schaamde", als een van-zelfs-heid
en lets dat zo hoorde, en streng werd er in de dagen van de Republiek over hen geregeerd nl. met geselroede en brandmerk, met
galg en rad. Allengs is een milder geest gaan heersen . In 't laatat
van de XVIIIde eeuw werd een landloper noch opgehangen om 't
stelen van een schaap. In 1821 werd de Maatachappij van Weldadigheid opgericht, die de Kolonien Frederiksoord en Willemsoord
en de bedelaarsgestichten Veenhuizen en Ommerschans stichtte. Het
was er om to doen de havelooze bevolking der groote steden in
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ordentelijke landbouwers to veranderen, die dan tevens de dorre
heidevelden langzamerband in vruchtdragende akkers zouden herscheppen ." En in 1839 werd een (onder invloed van de geschriften
van H. W . Suringar over het gevangeniswezen ontstaan) Wetboek
van Strafrecht in de Kamers aangenomen waarbij de straffen van
geseling en brandmerk afgeschaft werden . In 't algemeen werd er
in de eerste helft van de XIXde eeuw en niet het minat na 1830,
zowel partikulier als van Overheidswege veel philanthropie geoefend .
En zo trok men zich ook meer dan vroeger het onderwijs van de
kinderen der armen aan. Vooral de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen bekommerde zich met deze tak van volksontwikkeling.
Men had de overtuiging dat ook het eenvoudige lezen en schrijven
een weg tot verlichting zijn kon en dat verlichting leiden kon tot
veredeling . Zie over dit punt o . a. De Bosch Kemper Ge8chiedenis
van Nederland na 1830 III 3-7, de Aanteekeningen 5-12 . Hoezeer Potgieter met deze bemoeiingen sympathiseerde, blijkt nit zijn
woord : „Jan zou een weergalooze vent zijn, ale hij zijn jong8ten
noon maar niet had."

Pag. 12 reg. 10 - reg. 4 v. o. : het pleit voor zijn vaderingewanden :
,,ingewanden" voor 't binnenste" is Oud-testamentiese beeldspraak,
die sinds lang bij onze dichters-schrijvers mee in gebruik is .
het treurtooneel : het schavot. Toneel had ook de ruimere betekenis
van „getimmerte", stellage" (evenals schavot), en Vondel gebruikt
het woord ook nosh eenmaal voor 't schavot (zie J. W. Muller,
Toneel en Houweel in 't Leidse Tijd8chrift 1899). Potgieter denkt
hier echter waarschijnlik meer aan de openbaarheid van de terechtstellingen ; door een talrijk publiek werden ze in den regel bijgewoond .
Dat onze vaderen de terechtstelling op een eigenaardige stichtelike
wijze beschouwden, mag blijken uit Huygens epigram :
Beklaeght geen schuldigh mensch die met berouw en boet,
De dood be8ueren gaet die hem de Rechter doet :
't Waer hem 8ijn heil benijdt : 8chenkt m' hem 8ijn 8ondigh leven,
Van du8ent tegen een 't waer hem de Hel gegeven .

Men zal wel niet verzuimd hebben de veroordeelde dit ook behoorlik voor to houden .
havikkig : p als een roofvogel", p als grijpvogel". Vgl . de oude
uitdrukkingen ,a18 een havik op de tuin zitten" en de havik op de
tuin (d. L de omheining) hebben" (zie Groot Nederl. Wb.) Overigens
zal het woord wel van Potgieter zelf zijn .
v. D. B.
G.
(Wordt vervolgd.)

ONZE SPREEKTAAL .

Luther ,schiep" met zijn Bijbelvertaling de hoogduitse schrijftaal ; daaruit ontstond de hoogduitse spreektaal . Dit is vrijwel de
,,communis opinio" bij onze 'oosterburen' .
Ook voor 't nederlands heeft men dit ,mutatis mutandis" nagepraat, naar 't schijnt. Trouwens, als bij zo veel : men heeft toch
geleraard dat Dichters moesten nagebootst om 'kunet' to krijgen'),
dat een mengsel van Dichtertalen de algemene was') ; men heeft
eerst zes naamvallen voor 't nederlands gefabriekt, ofschoon men
later met vier zich tevreden stelde') ; men heeft de komplete
konjunktief voor 't nederlands pasklaar gemaakt ; de consecutio
temporum geregeld, en bij Vondel en Cats vindt men die als in
onze spreektaal') .
En zo werd ook nagepraat 5) door velen dat ook onze Bijbelvertaling de zogenaamde schrijftaal zou geleverd hebben ; en daaruit
zou ons gesproken nederlands zijn ,verbasterd" natuurlikl
Nu is al door de onderzoekingen, o . a . van Dr. J. W . Muller
gebleken, dat die schrijftaal in 't algemeen Zuid-nederlands is ;
en onze algemene spreektaal n o o r d-nederlands . Ook werd door
Dr . J . Heinsius aangetoond, dat de Bijbelvertaling evenzeer zuidnederlands was ; dat er veel germanismen in voorkomen, laat ik
daar Dr. J. H. Halbertsma voor citeren 6).
Lijkt het niet op 't eerste horen al vreemd, dat een spreektaal,
die noordnederlands is, ontstaan zou zijn nit de geschreven taal die
zuid-nederlands is? Noch daargelaten dat in de regel zo weinig
de kunstschrijftaal influenceert op de spreektaal .
Zie T. & L . VIII, 209.
') Zie T. & L. V, 54/5 .
') Zie T. & L. V, 37, vv .
') Zie alvast Zw . Herdr. I, (Spaans Heidinnetje) b1z . 60 ; Vondel, ed.
')

Thym-Unger, passim .
`) Zie daartegen Van den Bosch, hiervoor, b1z . 500, vv.
') Vrije Fries X, 20 vv ., 27, 34, enz.
Dr. Heinsius moest ons dit eens nader onderzoeken en uitwerken .
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Natuurlik ontkent niemand dat onze Bijbelvertaling een schitterend werk is geweest. Noch dat er in onze taal aan de Bijbel
vergelijkiiigen, uitdrukkingen en woorden zijn ontleend 1 ) .
Maar daarmee is nach onze schrijf-taal nach onze spreektaal uit
de Bijbelvertaling ontstaan . Evenmin, als de talrijke uitdrukkingen aan de klassieke talen ontleend'), of aan 't frans, of aan
welke taal ook, onze taal doen ontstaan uit die taal . Im grossen
and ganzen is onze spreektaal een gesproken kring-dialekt dat zich
uitbreidde over groter landstreek .
Laat ik hier een begin maken met de zaak histories to onderzoeken .
Allereerst : waar zullen we ons inaterieel vandaan nemen : zullen we
het bij de grote auteurs zoeken? Bij Hooft, Vondel, Bredero, Cats?')
A priori is dit niet aantebevelen .
Bij Hooft, die 52 keer Tacitus herlas om een eigen Historiese
atijl to krijgen ; de ver-Italiaanste, die zelfs zijn brieven schreef, in
het ,torentje in de boomgaardt van het Huis to Muyden", in
staatsierok ; de man die „door de wolken wandelde, en de sterren
genaakte". Bij deze zoekt zeker niemand .
Zal men bij Vondel gaan zoeken?
Dit is wel verleidelik :
Brandt deelt toch van hem mede : ,Om op elke stof en zaak de
recbte spreekwysen to vinden, onderzocht hy, by allerley slagh
van menschen, wat Duitsche woorden elk ontrent zyn work,
handteering, en kunst gebruikte. De landtluiden vraagde hy, hoe
zy spraaken ontrent den landtbou, en hoe ze 't geen dear toebehoorde noemden, en uitdrukten . Ontrent den huisbou, vraagde
by op gelyke wyze de timmerluiden en metzelaars : ontrent de
zeevaart en 't scheepstuig de zeeluiden ; ontrent de schilderkunst,
en wat daar toe hoorde, de schilders : en zoo voort ontrent alle
ander bedryf, wetenschappen en kunsten ."
Nu, wat do woorden betreft, wat techniese termen aangaat, kan
men derhalve wel bij Vondel terecht : massa van die zijn nog
gebruikelik .
Maar - hoe goed de taal ook is, in zijn tijd „gesproken bij
lieden van goede opvoeding," Vondel vertaalde uit Grieks en Latijn
om de zijne to verbeteren . Zal men dus zoeken bij Vondel die
Wel
rederijkto in 't begin, en zich verklassiekte in later tijd?
') Zie bij Laurillard, Spreuken en gezegden, 1875 . Spreekw .', 1888.
') Zie Prick, Tijdscbr. voor Opvoeding en Onderwijs
een argument to vinden om de klassieken to blijven doceren,
erg l is dat een reden, dan kan men beter nog Hebreeuwa
paedagogicum atellen I
') Zie Van Helten, Voorbericht op Vondels Taal .

Zeeman, Ned .
1901.
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mocht de ,woordvolging" niet ,tegen den card onzer tale" wezen,
een euvel daar doorluchtige Italianen, Spanjaarden en Franschen
ook ziek van zijn." Maar zelf prees hij aan : van de beste meesters - dat zijn vreemden - moet men de kunst afzien ; wat niet
bevordert het weergeven van de eigen spreektaall Zullen we dan bij Bredero gaan naspeuren . Maar deze, als zijn
voile kracht uitbruist, zegt zelf : ,,'tIs amsterdams, daar gaat het
veurl" Zo is 'tbij vele kluchten-schrijvers ; men vindt bij ze taal,
maar taal van 't yolk, wel goed Amsterdams, en goed Antwerps,
maar waarvan Vondel terecht schreef : oud-Amsterdams is to mal,
en plat-Antwerps to walgelijk, en niet onderscheidelijk genoegl
Zullen we naar Cats dan gaan, de populairste schrijver van de
XVIIde eeuw?
Maar, hoe wel verstaan hij werd, hij schreef ,aomtijds Zeeus en
somtijds Hollants" 1) . En zijn stijl zal men wel niet voor spreektaalstijl houden ; al komt die er vaak dicht bij l
Nee, de taal die we moeten nasporen, is die door Vondel wordt
beschreven 2) als de spraak, die ,tegenwoordig in 's Gravenhage,
de Raadkamer der Heeren Staten, en het Hof van bunne Stedehouder, en t'Amsterdam, de machtige koopstad der wereld, allervolmaaktst (wordt) gesproken, bij lieden van goede opvoeding . . . . 3)
Deze taal zal blijken niet onze zogenoemde schrijftaal to wezen ;
die is toch Zuid-Nederlands I
We vragen nu, zo we in onze tijd de spreektaal willen opsporen,
gaan we dan Gorter, Van Deyesel, Couperus onderzoeken, of Ten
Kate, Bosboom Toussaint, en zoveel anderen? Of nemen we liever
fragmenten uit Beets z'n Camera, en Haverschmidt's Oproer, en
Oom Jan ; en van Cremer, of Heyermans Schetsen, Multatuli en
Klikspaan, vooral de gesprekken .
Bij wie we nfi in onze tijd het gesproken Nederlands zouden
vinden, bij soortgelijken zoeken we 't ook in vroeger tijd .
Dat is, bij die zonder zich aan schrijftaalregeltjes, in welk opzicht ook, to storen, gewoon-weg schrijven wat ze als „lieden van
goede opvoeding" zouden zeggen. 1 )
En werkelik, we vinden bij sommige, vooral onclassicistiese
schrijvers van vroeger, al onze beschaafde gemeenlandse taal van
nu, in stijl en woord .
') Tachtigjarige Bedenkingen.
') Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunst 1650.
')
indien men der hovelingen, en pleiteren en kooplieden onduitache
termen uiteluite . . . ."
) Zo ze altans geen 'Woordkunst' schreven, als onze Nieuw-Gidsera .
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De manier was echter toen ook al : zoveel mogelik anders schrijven : er moest kunst in to speuren zijn 1). Dat doet zich toch
ook bij hun gevoelen . Hier en daar is een woord, een uitdrukking
wel schrijftaal-manier 2 ) . Geen wonder, want zelfs in onze jongste
tijd, ondanks het streven om de gemeenlandse spreektaal to schrijven,
is nog wel invloed van de zogenoemde schrijf-taal over; zelfs in
de gesprekken-teal .
Waar we nu wat overeenstemt met onze nu-xowi7 in die tijd
terugvinden, daar is dit, juist omdat het afwijkt van dat streven
naar zogenoemde kunst, dan ook geschreven spreektaal van die tijd .
En zo gaan we weer van 't nfi uit om ouder tijd op to helderen .
Ziehier dan enige volzinnen
Uit Do Brune, 1672 :
Godt zy gelooft, dat ik 'er ten mints eons mijn bekomst van gekregen
heb, en dat zonder zonde. D e B r u n e, Wetsteen der Vernuften, blz. 27.
„ Ik heb flue in de kaatsbaan geweest, daar 'er twee party speelden . d' Een
ging my pas zo veal aan ale d'ander, nochtans was ik hem veel meer toegedaan, ale zija metgezel, zonder de waarom to weten : Kon by den toogekaatsten bal niet wel, tot zijn voordeel, beleggen, ik wrong mijn lichaam,
en stelde 'tin verecheiden kleine postuurtjes, als of ik, door de bewegenis
dear van, zijn ongelukkige slag to baat had willen komen ; en de minste
faut, die by maar beging, trof my, om zo to zeggen, 't hart . Wat mogt
d' oorzaak van zo vremden gevoelen wezen? ald . b1z. 71 .
De zoentjes, zeit hy, slachten do stukken geld ; een is 'er dikwils veel
weert, en veel gelden 'er niet een. ald . blz. 89 .
Wet raat, Mevrienden? De drukker most kopy hebbon, of zijn knechts
staan ledig : en ik weet goon weg met hat slot van dc koffer, wear in zy •)
gesloten is . ald. biz . 119.
Een Arent, die by geval over zijn hooft vloog, en hat kleurde Taken,
wear in de penningen geknoopt waren, beschouwde, scheen to denken dat
hat een stuk raauw vleesch was : want by vial 'er onverziens op neder, en

vloog 'er mee hone. De Brune Iok on Ernst, blz . 45 .
Het vial juist zo nit, dat de Ridder, die op moest werpen, geiijk in diergelike voorvallen wel meer geschiet, de gemelde Ioffrouw toesprak, en
vraagde ; Watze begeerde dat hij haar zou geven? Zy antwoordde ; Hart en.
Do Bidder, die 'er geen in handen had, schoot hier op nit ; Dat by hear
lust, tot spUt en wederwit van zich zelve, niet kon boeten. 't Is wel,'t is wet,
vervolgde de sehoonoogde *) ; doch zo gy geen harten geeft, zulje schoppen
van my krijgen . ald. blz. 56.
Gosmus Hertog van Florence, plagt van ontrouwe vrienden to zeggen ;
') Zie T. & L. VIII, 299 : Inleiding op Dichterstudie ; 218, vv.
') Dat zijn : sommige woorden, participiaal-constructies ; op andere bladzijden staan vaak bnze spreektaal-dito's .
*) Zie hier wel een schrijftaalwoord .
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Wy lezen wet, dat wy onze vyanden moeten vergeven : maar nergens wort
'er belast, dat wy 't onze vrienden zullen doen. aid . blz. 63 .
Eenige Studenten gingen t' zamen nit ryen, en onder anderen was'er
eenen, die ook, op zijn manier, een paar beenen over een peert had leeren
hangen . Ale zijn beest to zeer liep, schreeuwden hem zijn echoolgenooten
achter aan, Hy moest zo geweldig niet ylen . Hier op antwoorde den Puikruiter : Mijn peert moet klaarlik den Duivel in hebben ; ik geef het de
sporen zo zeer als ik immers kan, en noch wilt het niet stil houden . ald. b1z .145.
Zeker Arts zei eons ; Dat het, zo tang de hondsdagen duuren, gezont is
'smorgens t'ontbijten . Hier op wiert by van iemandt gevraagt ; Wanneer
zy begonnen! Zijn autwoort was, Naar Plinius rekening, vijfthien dagen
voor de kalenden van Augustus, (dat den zeventhienden van Iulius is) en
zy eindigen den to veelden van September. Hier op sprak een der ometanders : Ik tel haar op een ander manier . Na mijn rekening van genre den
eersten van Ianuarius aan, en eindigen den laatsten van December . ald . b1.151 .
Uit de Gelukkige Lichtmis
Neon, Bekje (zei ik) ik moot voort
ik kom je nog eons goeijen dag
zeggen ; ale ik to Nameur kom, zal ik zien of ik mijn kaptein zelf nog kan
bepraten om mij mijn paspoort to geven, en dan zal ik je om het geld
echrijven . De Gelukkige Lichtmis of de Haageche Robbert, blz . 7 .
Veel to denken, veal hartzeer to hebben, en weinig to eeten, kwam my
voor de kortate weg to wezen, om onder een dof muzyk in if plankjes
voor (goed) of to marcheren . ald . blz. 30.
Nu heb ik je niet meer to zeggen, maar alsje nou nog eon woordt tegen
hem spreekt, zal ik je de deur uitschoppen ; nou zie ik, waarom dat Robbert
hot niet heeft gedaan, maar nu hebt gij *) hot van mij to wachten . aid. blz. 45.
ziende dat ik tamelijk nuchtren was
zei de moeder maar alleen :
Robbert eens is geens, pas maar op ale een man, dan is hot nets . aid. blz. 66.
nieuwbakken wynkooper, nou zie ik waarom dat je van je oom van daan
bent : non zelje welhaast een Robbert de lap wezen ; maar hoe kom je aan
dat kunsje van zoo gauw weer nuchtren to worden ; want of je dat ontstrijdt
of niet, jij bent het geweest die dronke waart*), en mij in hot water hebt
gedrongen
aid. b1z. 71.
De nacht kwam aan, de storm etak ijselijk op, en het was zoo donker
dat niemand iota zien kon
hot schip kreeg zoo geweldig een zee aan
alles
bakboord dat hot bijna omlei, en aan stuurboord water schepte
moest aan het pompen, en wat wij pompten of niet, het water wies tegen
het pompon in, men
ontdekte vier lekken, drie boven en een onder
water, do timmerlui
kregen ze nog digt, zoo dat wij tegen het aanbreken*)) van den dag hot water kwijt waren
ald . b1z. 83/4.
Lysje nam de winkel getrouw waar, daar kon ik op aan, en dewijl *) wij
nit verkogten, raakten de mooiste soorten eerst weg, en
yder wilde
aid . b1z. 176.
nog wat van one hebben, eer wy heen gingen
Uit de Raise van Ysbrant Bontekoe :
Myn rug was heel beschadigt, had ook twee gaten in 'thoofd ; want hot
kwam soo aen dat ik dochte, o Heerel nog een beetje, soo ben ik dood ;
ja hot scheen dat my hot hooren en sien verging . b1z. 13.
ik seide : mannen men moest my gehoort hebben, ale ik gisteravond aside,
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dat gy. to nagt by bet wrak soude blyven, dat we wel Victualie sonde
krijgen, want bet vleesch on spek en kaas, dreef mij om do beenen dat ik
or kwalyk door konde komen . blz. 14.
Hij riep met groot verhougen : mannen komt nit, bet land leid digt voor
one, Land, Land : had gy gesien hoe dra wy onder bet zeil van dean waxen,
en voor den dag kwamen ; setteden de seilea wader by, en seilden na bet
Land toe, kwamen den selfden dag nog aen Land. b1z. 17.
Uit Petri Baardt Deugdenepoor :
Eon seker Krancke gevraecht syyde *) van syn Medicus hoe bet hem verleden nacht al gegaen hadde? antwoordde dear op : by hadde dapper gesweet, dat is gout, seyde den Doctor : des anderen daegs wederom comende,
vraegde van golijcken sijnen Krancke : die hem voor antwoord gaff, dat hij
vast de ganteche nacht van Conde gesiddert ende gebeeft hadde ; en dat is
seker goet, seyde de medicue. Ten derden male gevraecht zijnde, hoe bet
al met hem was? wierd bevonden dat by swaerlijck met do Water-sncht
beladen waer, bet welcko de Medicus made oordeelde, voor extra-ordinaris
goat to zijn . Eyndlijek, sijn Medicus vertreckende, comt hem een van eijn
goede Vrienden besoecken, die hem vraegde hoe bet nn al met hem stonde?
waer op dose ellendige krancke antwoordde, nn alles wel to zijn :*) want,
seyde by : door al to veel voordeels ben ick ten naceten om 'tleven gecomen
blz. 193 .
Uit de Vermakelike Avonturier Heynsius :
Myn meoster wierp . . . zijn hoed tegen den grond, die by op een zeer cierlyke
wys met voeten trapte ; nu liep by tegone do muur, en dan viel by op de
aarde, dear by zig een geruime tijd, ale eon zwyn omwentelde . Eindelyk
kreeg by appetyt, om zig zelver de hairen met gantsche handen vol nit to
trehken, en zig korts dear na met zyn eigen vuisten, de tanden nit den
bek to slaan, en de news to verbryzelen
Zyn vrouw deed' hier in wet een eerlyke vrouw betaamde, en stelde zig
nog dolder ale bear man sun, hetwelk hij niet verdragen konnende, begost
met zo een vervaarlyke stem to balken, dat zijn vrouw, hoe lost bet hear
ook was, bekennen most dat bet hear man gewonnen had
De knegts vloekten dat do Graaf hen nit Holland gevoerd had, en nu
zonder een duit aan geld, op eon vreemde plaats had laten zitten, en do
meiden van de herberg vervloekten de Graaf zoowel ale ik, dat by weg gegaan was zonder een drinkgeld to geven, dewyl by one yder een nienw
kleed belooft had, tegens dat by zyn Bruiloft volvoeren zon . bl . 47/8 .

Uit do Seven Engelen der Dienstma..gden (1697) van I. H . B . :
Hy begon dan met dese woorden to verhalen . Gister avond was ik op
eon sekere pleats genood om wafelen to eaten ; ik kom op de bestemde tijd,
en vond bet dear alles klaar om to gaan bakken ; dear waxen wel 7 of 8
past menschen, Jonge luiden ; juist sat dear een heldere Tae van een meld
alleen, dear ik my terstond by voegden ; ik bood hear dadelijk een kus,
't walk sy my niet wijgerde ; dear ik ook wel by tevreeden was. Wy raakten
holder can't singen, dronken to mate van 't gesluikt vaatje eons rond . . . . b1z.14.
De knecht gust aanstonds na achteren, en brengd schotel voor schotel
op ; ten laateten krijgt hlj ook de schotel, die onze Juff . selfe op 't vuur
Beset had : mitedien by voelde dat de schotel heet was, neemt by een doek
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om derselve daar mede aan to tasten. Hij gaat de keuken door, do gang
in, om soo in de kamer to gaan ; ondertusschen riep de meid dat by de
schotel recht sonde houden, mitsdien by storte. Hy na de rand van do
schotel sionde, sag dat sy niet veil was meenende •) daar door dat do meid
abnis hadde . Hy gaat echter voort : maar ik meen dat by bet roepen van
de meid wel haast beyond waar to zijn ; •) want soo als by sijn arm op won
lichten, braid (om op sijn best to spreken) bet stuk vlees met 't vet ; en de
boodem van de schotel, en al den seats kraam vlak voor do knecht syn
voeton neer, bet eene gedeelte van 't vet lei op de tafel, en hat ander gedeelte was, door bet spatten, meest op de Juffrouws lijf gevallen . Eon
ider kan wel denken, hoe verslagen dese arms knecht heeft staan kijken ;
die even to voren eon vollon schotel met vleesch in sjn hand had, an niet
anders ale de rand van een schotel sag, welke goet was, om op een hoed
to leggen . Ik moan dat de vrienden ook niet wynigh versteld stonden, die
door dit schoawspel genoegsaam van hear eten belet waren. Den Hospes
schickte bet nosh wat in do beste vorm ; de Juffrouw moost evenwel een
schone Rok aandoen, door die de andere to seer besteld was . . . . biz. 93/4.
Uit (S. de Vries), Seeven Duyvelen, Regeerende do Hedendaaghse Dienst
Maaghden (1682) :
Ook trockense, wanneerse eenigh gerytsel of gerught hoorde, haere Hoofden onder Laecken en Deecken ; soo verr' was 't daer van daen datse uyt
't Bed souden opgestaen sijn, om ondersoeck op de saeck to doen . biz . 194/5.
Uit De doorluchtige Comedianten, van de Heer Scarron, vertaalt door
L. S., 1662 :
Hy had een grote Snaphaen op sijn schouder, daer by een goet deel
duyven, esters en krayen mode vermoort had, die hem ale een bandolier
rondom bet lijf hingen, onder sen de welke een hen en een ends hingen
die 'er wel uytsagen ale of sy in de kleynen oorlogh of Cape de grijp, gevangen waren . In de plaets van een host, had hij maer een slaep-mute
op, die met een deel wintselen van allerhande verwe was omwonden, op
de manier van een Tulban die noch niet ten voile opgemaakt was . Sijn
wambuis was een Casack van grijs grof laecken daer by een riem om had,
die hem oock to gelijck diende, om een degon non to steecken, die soo fang
was dat men hem sonder Furquetstock niet wel son hebben konnen manieren, of men moster beyde de handen aen hebben . Hy had koussen
een, die boven om geslagen waren, op de wijse van die der comedianten
op bet tonneel dragen, wanneerse een bet, op sijn antijcks willen uytbeelden. biz . 2/3 .
Uit de vertaling van Boccatius :
„Wel (nu) noch mover
hebt gij dat (vat) verkocht, ik had bet
van to voren al gedaan, en tot noch vrij wat hoger prijs ; want ik hob er
anderhalven rijksdaalder voor gekregen. Boccatius, II 124 .
„Hannequin quam op 't bestemd nur, zaohjes op zijne koussen binnen
treden, en wist, schoon er geen licht brandde, en 'tpik duister was, do
zijde van 't Ledikant wel to vinden daar zij lag." II 166.
Uit de Dortse Arcadia 1662 :
Om kort to gaen, hij bleef van de pijn verlost, on vondt binnen vijf of
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see dagen sijn wonder gecicatriseert, om het kunetwoort to gebruycken. 321.
Dit lien wij dagelijcks geschieden, want maeckt een goat vyer in een
kamer, dit sal de lucht self van buyten intrecken . Dort. Arca(lia 111662, 329.
Want schiet een piatool los tegen een marmeren beelt, ghy suit het wel
wat swart van het bus-poeder maecken
343.
Hij evenwel list niet na, bij hot bedde to komen, en my do kns to
ontstelen hot welcke ick hem niet verhinderen konde, uyt vrees van mijn
man wacker to maecken . 498.
En nu nog uit eon ander boekje ; 'en biezonder
echter veel gewoon-nederlands voorkomt :

vuil produkt, waarin

Hot kind van Weelde, of de Haagsche Lichtmie (1660?) :
Hij moest op die Sinjeur met het geele Lint in zijn Dan wat letten, door
then*) hij menigmaal met uitzinnige buyen geplaagt was. - De knecht
vroeg mij : waar aan dat hij dat zoo konnen zien? - Gij most hier op
letten, zeide ik tegen hem, wanneer hij naar zijn handen begint to kijken,
zoo gr jipt hem terstond ") van achteren om zijn armen, en houd hem wel
ter degen vast, dat gij licht zult konnen doen, want het gaat met der
haast weer over
blz. 60.
Do knecht stood gedurende de maaltijd achter hem .
Ale hij dit een marl of twee gemerkt had, zei hij met eon etuurs gelaat,
want hij was al vrij wat koppig ; wat duivel doet die vent gedurig achter
mij to staan, waarom of h j achter die andere messieurs ook niet gnat
staan? Dam hem do ander op antwoorde : Dat hij daar stond om hem,
en de andere Heeren to dienen, . . . nauwelijks hadden wij hot maal binnen,
of hij begon, volgens zijn gewoonte, zijn handen to bekijken . Zoo rag*)
ale ik dit bemerkte, wenkte ik de knecht met mijn oogen, dat het tijd
begon to worden
blz . 61 .
Ha, ha, maatje, is krijgt jou buyen al weer, maar ik zaije wel zoo vast
houden, dat je niemant leet doen zult
Ondertusachen vloekte en tierde dit mannetje, of hij b?zeten was, en hot
schuim quam hem de mond nit ; maar at wat hij deed, het was to vergeefs,
want de ander was hem veel to stork, alhoewel dat hij al moeite genoeg
had om hem hot schoppen en bijten to beletten, want hij beet near hem
als een dolle Hond. Eindelijk wierd de knecht door al dit martelen zoo
moo, dat hij hem nauwelijks meer vast houden kon
btz . 62.
Hier om begon de Waard, en
Dat hij op uw dochter vorlieft is
ik, zoo dapper to lachen, dat wij onze buiken moesten vasthouden . Op
dit gelach kwam doze excellente Alida mee bij den bak, en nadat ze hear
none eons op haar mouw afgeveegt had (want haar handen waren vuil,
vermits ') zij beLig was met potten to schuuren) vroeg zij aan haar vader ;
waarom dat we zoo lachten? Vraag je dat noch, zei ik . . . . blz. 86.
Ik ging bU de nitdraag-iter, en kocht een slecht soldaatenkleed, nevens
een oude leeren Draagbaud. Dit trok ik op een morgen vroeg aan met
een paar oude kousen, en een ouden hoed . Ik lei op mijn linker oog eon
groote pleister die mg wel de halve wang bedekto, zoo dat ik mij genoegzaam inbeelde in dit gewaat onkenbaar to zijn . . . . blz. 143 .
')
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Voorlopig laat ik het hierbij : later hoop ik op stijl, vergelijkingen,
zin- en woordvolging (- syntaxis), woordgeslacht, verbindingsuitdrukking (naamvallen etc .) nader to wijzen 1 ) .
Alleen nog dit : die zoekt die vindt in de XVIe en XVe eeuw
al onze zelfde spreektaal 1 ) . Zodat wij constateren ; onze beschaafde
algemene taal bestaat al sedert de XIVe eeuw, mischien al vroeger .
Natuurlik niet presies gelijk aan de onze-van-nu : geen taal die
leeft blijft gelijk . 't Minst natuurlik wijzigt zich de zinsvolging ;
ook de woordvolging verandert niet veel ; voornamelik verdwijnen
woorden, terwijl nieuwe opkomen . (Zie voorbeelden hierboven .)
Dit laatste vooral wordt veroorzaakt door dat de algemene taal zich
uitbreidde over veel groter terrein . In die oude tijd besloeg het
maar een klein oppervlak ; er waren toen daarnaast verschillende
algemene taaltjes, in Friesland (land en stad), in Saksenland, in
neder-frankenland .
One beschaafd-nederlands blijkt toch in hoofdzaak beschaafdhollands to wezen . Dat was het overwichtig deel van de zeven
gewesten : daar was in de worstelstrijd tegen Spanje zijn kern van
weerstand : Van Noord-Holland uit begint de victorie .
Langzamerhand verbreidde die taal zich over heel Nederland,
't sterkst natuurlik in de XIXe eeuw, toen het algemeen verkeer
enorm toenam .
Geen wonder. Want doze taal - en niet de kunstmatige
verlatijnste onnoordnederlandse schrijftaal 3), - komt dichtst bij de
verschillende volkstalen, en volksdialekten, - de woordklanken
daargelaten.
Immers nach het Fries, nbch het Saksies, ndch het Frankies
(zelfs niet het Vlaarns, zoals sommige Vlamingers bewerenl -)
kent, als do gemeenlandse taal, de geslachtsonderscheiding bij voorwerpen (door pronomina-aanwijzing) *), kent naamvallen (dan ale
excepties) 5), kent verbaal-wij zen ; - zoals dat willekeurig is samengesteld nit verschillende kunsttaal-schrijvenden, of gemaakt volgens
de grammaire raisonnee 6) .
B. H.
') Zie enkele voorbeelden bij Kern, Tydschrift XX, 215.
Ik wees er al op in T. & L. II, (1892), 383 : aankondiging van de
Proza-Reynaert.
') Vgl. Fr. Kluge, Der latinisirende Stil ale Hemmniss der deutschen
Sprache, in Von Luther his Leasing', 47 .
') Lees omtrent het woordgeslacht vooral K o l l e w ij n , T. & L. II,
22-51 ; - of zijn Opstellen over Spelling en Buiging .
') Hoe men in 't algemeen-Nederlands aan naamvallen komt, zie daarover
')

T. & L . V, 37-71, 247-264 .

°) Zie wat de Gramm . Rais . is in T. & L. X, 25, 407 .

DREMPELMEID.

Potgieter gebruikt het, zie hiervoor b1z . 491 .

En vergelijk :

't Is een oogendienster in folio, een flikflooister, die haar alles wat
'er by de buren omgaat, doet weten .
ANNA ELIZ. Ja, kind, dat 'a de Duivel, daar zyn de meeste Jufvrouws nou m5e bezeeten .
Die houwen daar expres drumpel-meiden toe, om overal to bespieden,
hoe 't'er wegens de Meisjes toe gaat.
nit de klucht : De Besteedster van Meisjes en Minnemoers,1692 ; verder :
Jae kijck ions, dat is buys houwe ;
Daer loopt niet ion dagh deur, off daer moeten drie off vier drumpel meyden wesen.
't Is dan een Nayster, dan een lapster, dan een waster, dan die en
dan desen.
En die haer het bests na de mondt praten houden het hok bet
langsten in.
uit de klucht van de Oneenige Trouw dooor A . Boelens, 1648.
Potgieter heeft veel, klakkeloos weg, overgenomen uit ouder litteratuur . ')
Schuilde ook dit drumpelmeid hem in 't geheugen?
Uit de citaten blijkt, dat - zoals v. d. B . al aannam - geen
bonne is bedoeld ; maar moor een dag-dienstbode ; of dag-hulp : altijd
in minder welwillende zin .
Mischien kunnen andere citaten moor licht nog geven .')
B. H.
') Zie Terwey, T. & L . I, 185, en hiervoor b1z. 483, o. a .
') De mijne komen ook voor in Van Moerkerken, Nederlandsch Kluchtspel, b1z. 253, en 578 .
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IV.
,,Meneer, mogen we nu ook eens lets moois lezen? - Maar, Bertha,
was bet dan niet mooi om eens do fouten to vinden in zo'n Avondzang f
- Jawel, maar ik wou lets echt moois lezen - Goed hoorl
Zo was
er aan 't eind van 't laatste uur door een nit naam van 'en paar gesproken en al bladerende viel de keus van de leraar op In de SmidBe
van M. Boddaert. ') Bij bet lezen er van blijken er to zijn, die vastgevroren zitten aan bet koude ijzer van de klassieke maten . Het kost
enige moeite om die tongen vrij to krijgen en bij enkelen lukt dat
helemaal niet. - Maar, meneer, zegt er een, dat is geen vers : dat
rijmt niet. - Nee, he, dan was de Avondzang beter : dat rijmde
allemaal, niet waar Van der Loan. - De klas lacht. Van der Loan
begint to begrijpen. - Ik vind bet 'en heel mooi gedicht, zegt Aleid .
- Daar hebben we dus de uitersten tegenover elkaar . Laten we dan
eens kijken wat bet wel van 'en vers of gedicht heeft :
Het schootsvel om de lenden, d' armen bloot,
De forschgespierden, die den arbeid kenden,
Het zwaar gebaard gelaat op 't werk gericht,
Dat vbbr hem op bet aanbeeld vonkte en gloeide,
Stond Jasper in zijn smidse en zwaaide hoog
Den hamer.
Wdt nu, Van der Loan? - De maatl Je hebt hier to doen met
jamben . Het sch66tsvel 6m de 16nden, d' drmen b166t. - Duo dan
las ik bet verkeerd, want ik las ongeveer z6 :
Het sch66tsvel om de 16nden de drmen b166t .
en lei due

op om

geen klemtoon . Moot dat nu, v. d. Loan? - Eigenlik

') Anal . V 214 . Het staat in zoveel bloemlezingen, dat we 't hier niet
afdrukken .
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wel, meneer. - Bertha? - Wel nee, meneer, 't is immera Hollands
en geen Latijnl - Dus ale 'tnu 'en Latijns vers was moest het met
tik - tak - tik - tak maat gelezen worden? weet je, wat ik geloof,
dat ze dan de Latijnse verzen ook niet goed lezen, want dan zouden
ze schrikkelik eentonig zijn, niet om aan to horen. - Maar - waar
moeten we nu bij dit Hollandse vers op letten? - Op bet aksent
zegt Aleid. - Juist zo weet je noch wel van achilderen op 't strand .
DAt had er rijm bij, dit niet . Het enig verschil in de verzen . Zie
eens b.v. op b1z . 215 midden op deze regel :
Even het hoofdje beurend, ekn seconde .
De leraar schrijft hem op bord met de ,jambiese tekens er boven
l - Is 't zo goed? - Welnee, zegt Sipkes, die E verliest niet alle
aksent. - Juist, Sipkes, dat verdeelt zich over 't hele woord, net als
bij ons spreken, als we op even nadruk leggen, even. Ziezo, of we 't
nu 'en vers of 'en gedicht moeten noemen, doet weinig ter zake . De
hoofdzaak is : of we 't voor onze ogen zien gebeuren, of 't mooi van
klank is en of de beelden die er in voorkomen goed gekozen zijn . En
nu het eerate . Wat zie je? Kom, jij maar is, Klaaseal - 'En amid
in de smederij en z'n vrouw is dood en nu is hij beroerd, totdat z'n
kind van vier jaar, 'en meisje, hem 'en kop koffie brengt en dan wil
hij weer z'n best doen voor het kind. - Goed, dat is 't wat er gebeurt .
- Weet je ook meer Bertha? - Ja, 't is zeker noch niet lang geleden
dat zij gestorven is, anders kon hij juist nu niet zo bedroefd zijn . 't Zou ook 'en herinneringsdag kunnen zijn . - Ja, da's wear; nu
maar dan weten wij ook meteen wat er gebeurd is, vroeger, en dan
dat kerkhof daarginds - dat maakt het je wel begrijpelik dat hij zo
is. Want hij is noch meer woedend dan bedroefd . - Daar heb je
gelijk in . - En
leid als altijd ongevraagd, maar rack . - Wat
is dat kind leuk met de beide knuistjes om de kop koffie, 'en woes 1- De
jonges lachen, maar vinden bet Loch ook, al kun je wel opmerken dat
het hun minder boeit dan de meisjes. - Maar zie je nu ook goed
deze regels, Van der Laan 1
De blaasbalg zwoegde en steunde er, blies de vlam
Tot telkens hooger flikkring aan, op wand
En zoldring roode sprankels toovrend, hel
Opdoemend en verechietend ; hier zich nestlend
In voege en scheur van muur en vensternis
En, tintlend, flitsend in het blinkend steal .
Opdoemend, tintlend, prevelt Van der Laan voor zich ; ja wel zeker,
da's juist 'goed van die vonken. Zo doen ze. - Woord voor woord
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gnat de leraar dit stukje noch eons na, lettende op elk detail in de
beschrijving.') Alles blijkt werkelik zo gozien . Nu 'thoren! - Hoor
je ook iets in deze volgende regels, Sipkes
Laid klonk 't geklikklak, 't helder maatgedruisch
Des hamers, weergalm wekkend in bet rond .
- Natuurlik, zegt die, dat is 't geluid van de smederij . - Ook dat
even nagaan. En nu : gebruikt de schrijfster ook beelden, of doet ze 't zonder dat,
Bertha . Op deze vraag wordt niet dadelik antwoord gegeven, omdat
er eerst gezocht wordt en de vraag is noch al lastig, omdat de beeldspraak nooit zo maar, om zich zelf, besproken is . Eindelik neemt de
leraar zelf maar de leiding en wijst op deze regels :
Geluk! - Eens kwam bet tot hem, licht omkranstl
De roode lippen red tot kout en scherts,
In 't helder oog een heldre zonnestraal,
Aan 't sneeuwwit mutsje een vlok kastanje brain,
Het schoonste, dat hij immer zag, ontglipt .
Frisch ale de pas ontloken bloem, waarop
In 't acheemrend morgenrood de dauwdrop rust.
Hij had hear 't woonhuis juublend ingeleid :
Zijn vrouwtje I
O ja, nu ziet Bertha bet ook : 't Geluk neemt de vorm aan van
z'n vrouw. - Wie kan hierbij uit de latijnse mythologie een voorbeeld
ter vergelijking halen? - Stilzwijgen . - Hoe wordt de liefde voorgesteld? - 0, nu weten ze 't allen. - Als Cupido, ale Venus . - En
de handel. - Als Mercurius met vleugels op de hoed . - Is dit nu
niet presies hetzelfde? - Ja, daar zijn ze 'tallen over eens . - De
latijnse naam personificatie hoeven ze niet to weten, maar hindert ze
ook niet, nu iemand die al eens gehoord heeft. - Is er in de regel
Frisch als de ontloken bloom
ook beeldspraak? - Nee, zegt Bertha nu, hij vergelijkt alleen de
de frisheid met die van 'en bloom .
Dieper ingaan op deze beeldspraak is nu niet nodig . Voor later
staat er noch 'en intressante kwestie in : „waar de herfst zijn draden
') Zoals Ida Heyermans ook doet . T . en L . IX 97.
T.& L. XI .

RR-r
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spon." Heeft daar de schrijfster de Herfst als persoon draden •z ien
spinnen of is bet maar bij wijze van zeggen, omdat er in de herfst
draden vliegen? Welke kwestie tot dieper gaande bespreking van
het beeld de aanleiding kan zijn . Tot slot dus de vraag, of iemand
noch iets over dit vers op to merken heeft, waarbij Sipkes zegt : Nou,
meneer, ik geloof dat bet slot wel wat overdreven is. - 't San zijn,
maar je moat je goad kunnen verplaatsen om daar 'en vast oordeel
over to vellen. En dat is 't moeilikste wat er is.

V.
Het was niet alleen om Bertha haar zin to geven, dat de leraar
van M. Boddaert ging lezen. Ze moesten bet begrip
poezie naderen en eerst eens aan de tand gevoeld worden door 'en stukje
werkelikheid, waarin iets gebeurt, om daarna tot 'en stukje louterbeschrijving-in'en-bepaalde-stemming to komen . Zo pas is hot mogelik
in de materie van bet gedicht de poezie, de ziel to vinden .
Vandaar ook dat de volgende keer de leraar zelf de leiding neemt
met het lezen van 'en paar verzen . Eerst

In de smidse

AVOND AAN 'T STRAND. l )

(van M . Boddaert.)
Nu is 't of apes rusten wil,
de hemel wijd en de duinen stil,
en 't dorpje in 't duin gezeten,
Wat nestjes bruin, 't kerkje in hun schoot,
en wat venstertjes blozend noch van rood,
door zonne in 't West vergeten .
En naast de duinen de groote zee,
zo droomrig loom of zij zachtjes mee
wil slapen en niet meer zingen ;
haar scheepjes gevlijd op hun schaduw, dicht
aan 't strand, veel bruin rankheid in 't licht,
dat laatst nit de kim komt dringen .
') Anal. V, p. 149.
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Door het domm'len en dromen gnat
een even herleven : kindergepraat,
hoog - en dan weg : een geklater
van rijke blijheid, die nog eons laat
klinken goudklankjes door 't avondlaat . . . .
Als een lach door de schemering gaat er.
Stil en stiller, lomer, loom . . . .
Duinen vaag in het dauwgedoom,
dorpje met lichtjes blode,
kloppende klompjes dof in straat . . . .
- Over heel het natuurgelaat
rust : dag is gevooden .
Juist dit leant zich hier biezonder tot bespreking, omdat wij allemaal
met zaakkennis zijn toegerust. De meesten komen bij eenmaal lezen
in de vereiste stemming ; voor anderen, minder vlug om zich in wat
vreemde manieren van zeggen thuis to vinden, is 'en tweede lezing
nodig. Ook dan noch zien niet allen wat de schrijfster wil doen zien,
even min als diezelfden horen wat zij wil doen horen . Een jeugdige
criticus zegt : ik vind dat „kerkie in hun schoot" niet mooi. Kring
was daar beter, want de huizen staan er rondom . Vooral nu zij die
huizen als neatjea ziet. Het valt niet tegen to spreken . Een ander
ziet niet terstond :
scheepjes gevlijd op hun schaduw
en dat laat8t moat even aangewezen en nader toegelegd .
zit even to kijken tegen

'En derde

een geklater
van rijke blijheid, die nog eens laat
klinken goudklankjes door 't avondlaat . . . .
Als een lath door de schemering gnat er
maar 't is met 'en pear woordjes nit de weg geruimd het vreemde ;
'en nieuweling en wordt even met wantrouwen begroet,
maar wat er mee bedoeld is spreekt voor zich zelf.
Daar in eons valt een uit : „Wat klinkt dat mooi, echtl" 't Geldt :

dauwgedoom is

Kloppende klompjes dof in straat
en de meesten horen dat geluid . Kortom, 't geheel wordt noch eons
gelezen ook om de mooie klank, meegevoeld en mooi gevonden, behoudens die schoot.
Nu noch 'en zeestukje.
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VOLLE MAAN. ')

(van Winkler Prins, Sonnetten.)
In de verte zacht, melodisch suizen . . . .
Blanke lijn van 't drooggeloopen strand . . .
Paarlemoeren plasjes lange den kant,
En er in de pinken en de buizen .
Tegen 't duin de lichten van de huizen . . . .
En heel achter, aan den versten rand,
Gloeiend als een pas begonnen brand
Maneschijn op donkere kerkhofkruicen .
In een stoet van grijze wolkenvlokken,
Trekt de mean near 't zuiden, near de zee :
Al wat jong is, voelt zich aangetrokken :
Visschersmeisjes widen langzaam mee :
Voeten scheemren onder donkere rokken
En weerspieglen in de blanke ree .
Hier is eenmaal lezen al voldoende om de twee tafreeltjes dat van
de 8 en dat van de 6 regels to laten zien . In 't eerste bet nalichten
van de avondlucht in de eb-plasjes op strand ; de huizen op duin al
verlicht en, daar boven 't kerkhof, de rode maneschijn. In het tweede
de main 'en poos later, hoger staande boven 't zuiden en de vissersmeisjes ale 't ware aangetrokken door het poetiese ervan lopen ook
naar bet zuiden op hun blote voeten. Weer moeten we hierbij ,8childeren aan 't strand" gebruiken, omdat er opgewezen most worden dat
dit laatste maar 1 tafreeltje to zien geeft en volle maan' twee-opelkaar-volgende .
Zijn dit nu maar zo doodgewoon beschrijvingen van twee avondtafreeltjes? - Nee, zegt Bertha, doodgewoon zijn ze niet? - Is er
den iets onnatuurliks in een van beide ? - Nee ook niet 1 Allebeide
zijn heel natuurlik, maar toch niet doodgewoon . - Wit is er den noch
bij, Bertha? - De stemming waarin ze geschreven zijn. - Zeg eens,
Sipkes, leg jij ook stemming in wat je schrijft? - Nee, meneer, ik
ben Been dichter. - Zo, dat ben je some wel : als bet je maar erg
pakt. Toen jij die waterval van Schaffhausen zag was jij bepaald in
dichterlike stemming -- Hoe weet u dat? - Uit je opstel. Net zo
goad ale Klaases toen hij de Koningin zag voorbijgaan . Zeg eens, dat
bet niet waar is l - Nu ja, 't is zo : maar daar kun je geen woorden
') Anal. V, p . 157 .
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voor vinden om to zeggen wat dat is . - Zo heeft de leraar ze waar hij
ze hebben wil. - Dat is nu in deze verzen ook moeilik to omechrijven .
Wie van jullie heeft ook wel eons 'en sterke indruk van de zee
gekregen ? - Velen blijkbaar. - Welnu, kijk eens, gevoelen wij nu
als we rustig ons er toe zetten niet hetzelfde bij deze twee verzen. Je
moet vooral rustig er bij blijven, want als ze aan zee om je heen
springen of op 'en vale orgel spelen vin je 't veel leliker ale anders .
Nu dan moet je nu ten slotte noch eons luisteren near dit were op
de laatste bladzij .
BUITEN EN BINNEN.

(van J . Winkler Prins, Zonder sonnetten.)
't Is met de verzen van den dichter
Als met zijn huis dat ge in wilt spien
Al schijnt de zon, al blinkt het licht er,
Kunt ge in 't voorbijgaan weinig zien .
Ge ziet van buiten door 't gordijntjen,
Zoo tusschen hor en valgordijn,
Van ieder voorwerp slechts een schijntjen,
Een onbepaalden schemerschijn i
Leest gij zijn verzen zoo eens even,
Zoo tusschen droom en waken in,
Dan speurt ge er in geen licht, geen leven,
Zelf geen begrijpelijken zin .
't Blijft allee flauw en scheemrig donker ; Doch kom eons binnen, rust een pool :
Gij ziet er beeld - en kleurgeflonker
En op zijn tafel geurt een roos 1
Zie zo, onthoud nu even het beeld dat de schrijver gebruikt of liever
de vergelijking tussen zijn gedichten en zijn huis . En denk dan eens
na over de drie laatste regels van dit vers.
Haarlem.

J . B. 8CHEPERS .

KLEIN

IGHEDEN .

xv.

KNYPRAAD.
In Dr. Colenbrander's recensie van Het Dagboek van Van Hardenbroek (uitgegeven en toegelicht door Dr. F. J . L. Kramer), in de Octoberaflevering van De Gids, bl . 137, staat : In plaats van welingerichte departementen van algemeen bestuur, een lichtschuwe kuipraad ;"
en daarbij de volgende aanteekening : Prof. Kramer maakt er een
knypraad van . Er zal stellig in het hs . wel een u staan . Onze eeuw
kent knijpdokters, maar de achttiende geen knijpraden". Wat Dr.
Colenbrander hier beweert is nog zoo zeker niet . Het woord knijpraad
komt wel degelijk in de oudere taal voor in de beteekenis van geheime raadgever. Bijv. :
De rest word u, als Knypraad, toevertrouwd .
Beweeg jy de Juffer, en hou je dicht; het verd're blyft ons bevoolen .
A. Alewyn, De Bedrooge Woekeraar, 1702, bl. 25.
Ook is by je vader altyd op zy en knypraad in al zyn doen en laaten .
F . Ryk, De door8leepen Vleyer, bl . 10 .
Zie ook het Woordenboek van Oudemans, die echter de door hem
geciteerde plaats niet heeft begrepen, en ten onrechte een werkwoord
,knypraden" vormt.
K. POLL .

XVI.
HASENOTEN MET OAATJES.
Hasenoten met gaatjes zei men in de 17e eeuw van dingen zonder
waarde, van personen die niets beteekenen. In een schimpdicht op de
,vijf Antwerpsche Coek-Coekx Rijmerkens" in Van der Veen's Zinnebeelden (1658, bl. 400) staat :
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Wel wat dunkt u van dit zootje,
Die wy stellen op de Ry,
1st ook meer ala droge brootje,
Want daar is geen suyvel by.
Niet als bandelooze vaatjes
Over alle zyen lek,
Hasenoten hol met gaatjes,
Mager moesje sonder spek .
't Is 't geluk van ongelucken,
't Sijn al watten van een niet,
't Sijn al dansers op twee krucken,
En al gevers sonder yet .
Vergelijk ook het door Boekenoogen uit een 16de-eeuwsch Vlaamsch
hs. geciteerde raadsel : „Als gy het siet, soo laet gy bet liggen, niet
siende raept gy bet op ." Antwoord : „Een note met een gaetje."
Bij uitbreiding kon „hasenoten zijn 't met gaatjes" de beteekenis
krijgen : bet is verloren moeite. In denzelfden bundel van Jan van
den Veen lezen we op bl. 320 :
Hasenoten zijn 't met gaatjes
Als men wil de Min ontraan,
An die graagh uyt vryen gaan,
en daarbij in margine : C'est peine perdu.

K . POLL.

XVII .
TER HUNNEP VAREN .

In een bruiloftslied van Van der Veen (Zinne-beelden, 1658, b1z.
304) leest men het volgende :
O Jeught verheught in deught (soo klonken al de anaren)
Op dat de Bruyt, de Bruyt, baast mach ter Hunnep varen.
De auteur teekent er bij aan : Het woort ter Hunnep varen Deventer
spreekwoort : op sijn Amsterdams Volewyk varen .
K P
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Tweemaandelijksch Tijdschrift .
De nieuwe reeks van dit Tijdschrift, die 1 Januari a.s . begint,
zal in maandelijksche nummers
verschijnen, en onder anderen naam .
Voorraad van goods bijdragen
maakte uitbreiding wenschelijk
met uitbreiding was de gelegenheid
gegeven de belangrijkheid van het
Tijdschrift to verhoogen door maandelijksche uitgave.
Indien een tweemaandelijksche
uitgave de deugd heeft zich niet
to kunnen inlaten met al to snel
voorbijgaande verschijnselen -die
deugd zelf wordt eon foul waar
juist in do kortstondige tijdsomstandigheden een kracht ligt die
boeit, en met recht boeit omdat ze
zwaar van gevolgen is.
Zulk een tijd nu beleven wij .
Mochten v66r een aantal jaren
letterkunde en schilderkunat de
bijna onverdeelde belangatelling
vergen van al wie een krachtig en
oorspronkelijk leven liefhad en
bewonderde, - sints geruimen tijd
zijn kracht en oorspronkelijkheid,
dikwijls niet minder boeiend, elders :
in maatschappij-leven en staatkunde, in de lotgevallen van de

volken, in den strijd met geschriften
en wapenen, in de kunst aangepast
aan zeds en samenleving.
Beter dan een tweemaandelijksch
tijdschrift is een Maandschrift
in staat dit tijds-leven in zijn bladen
vast to houden .
Een Algemeen tijdschrift. Het
Tweemaandelijksch wilde het zijn,
maar kon het niet altijd, juist omdat
het door zijn schaarsche verschijnen
zulk een groote sfeer van algemeen
leven, alles wat zoogenaamd aktueel
was, buiten sloot.
Eerst nu zal het mogelijk zijn
waarlijk algemeen to zijn.
Een algemeen tijdschrijft van de
begin8elen van het Tweemaandelijksch .
Een algemeen tijdschrift dus dat
v66r alles vraagt naar kracht en
oorspronkelijkheid, van gedachte •
zoowel als uitdrukking . Dat partijzucht niet voor een deugd aanziet,
maar de scherpste uitingen van den
partijganger niet weert, mite zij
oorspronkelijk en krachtig zijn .
Ja, dat scherpte van uiting, waar
het gnat om beginselen, zelfs
wenscht .
De XXe Eeuw wordt het door
ons genoemd . Bij maandelijksch

Kleine mee-delingen over boekwerken .
verachijnen kon de oude naam niet
behouden blijven . De nieuwe naam
zij een eenvoudige aanduiding van
welken tijd wij de vertegenwoordigers wenschen to zijn .
Uit de Prospectus.
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manischer Lehrbucher" von Prof .
Dr. H. Hirt. : Lateinische Grammatik von Dr. F. Sommer .

ED. Fxn. vox LADE, Ein
Wort zur Schulfrage. Eine

Herman Heyermans.
Heyermans staat alleen wat
zijne manier van werken betreft .
Daarin toont hij zich meester . Hij
laat gebeurtenis op gebeurtenis
volgen, zonder zich aan de regels
der dramatiek to storen . Dat duet
hij zeker en bewust van bet sterke
to bewerken effect . Om de oude
tecbniek bekommert hij zich nlet .
Anders hadde hij het verhaal der
visschersvrouwen over het hangen
der ballen aan de kerk to Vlaardingen en scene" gezet.
J. H. Rossing,
in Het Boek in 1901.

Zo even verscheen in de „Sammlung germanischer Elementarbiicher", herausgegeben von Prof .
Dr. W. Streitberg : Altenglisches
Elementarbuch v. Dr. K. D . Balbring, o . Prof. an der Universitat
in Bonn. 1. Teil : Lautlehre. 8° .
En in de „Sammlung indoger-

ernste and dringliche Mahnung zu einer zeitgemassen
Reform unsererhoherer Schulen, namentlich der Gymnasien . 3 . Aufl . Wiesbaden, 1901 .

Der Lehrgang der Schule, wie
er ihn sich denkt, erhellt aus den
folgenden Ergebnissen, zu denen
er gelangt :
Vor Allem soll der
Schule die hygienische and sittlichreligiose Erziehung opliegen ; hieran
soll sich zunachst der Unterricht
in der Luttersprache, der vaterlandischen Geschichte and der deutschen Litteratur anschliessen ; der
Haupttheil der iibrigen Schulzeit
gebiihrt dem Unterricht in den
Naturwissenschaften, sowie der
Mathematik in Lehre and Anwendungen ; der Rest bleibt dem
Latein and den modernen Sprachen ;
das Griechische wird nur noch fur
die kiinftigen Theologen and klassischen Philologen f a k u l t a t i v gelehrt ; neben alien diesen Disziplinen
soll das freie Reden geiibt werden ."
Uit de D . Lit. Zt. Okt. 1901.
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NIEUWE boeken :
De Nieuwe Bibliotheek voor de jeugd, onder redactie van J. Stamp e r i u s. Heusden, L . J . Veerman. 8°. Prijs per dltje ., gecart. met
linnen rug, is 75 ct . en geb. f 1 .10 ; minstens 4 dltjes naar keuze
bijeengenomen worden gecart . a f 0 .60 en geb. a f 0.95 afgeleverd .
XVe aerie, No. 4 : H. OosT, Gevonden. Een verhaal nit den
Z : Afrikaanschen Vrijheidsoorlog. (104 b1z., met pltn .) .
No. 5 : C. Jou. KIEVIET, Shed opten trommelel Een historisch
verhaal . (94 b1z . met pltn .).
No. 6 : J. STAMPERIUS, Jongen8leven. (105 b1z., met pitjes.).
L. VAN DEYSSEL, Verzamelde op8tellen . 6e bdl . Amsterdam, Scheltema
& Holkema's Boekh. 8° . [16 X 24] . (VI, 332 blz .). f 2 .90 ; geb. f 3 .50 .
JUSTUS VAN MAURIK, Teen ilc nog jong was. Geillustreerd door Johan
Braakensiek, Karel Verbrugge, Jan Linze, Henri Beijer Jr ., en photogr.
moment-opnamen van dr . E . Neubauser. Amsterdam, Van Holkema &
Warendorf. Gr. 4° . [21 6 X 28 6[. (V, 344 b1z .). f 5.- ; geb. f 5.90.
E. J . POTOIETER, Werken. Proza, poezy kritiek. Haarlem, H. D .
Tjeenk Willink & Zoon. 8°. [13 6 x 29] .
XXI : Brieven aan C. D. Busken Buet. Uitgegeven door G . Busken Huet . le dl. (1861-1868). (VIII, 346 b1z . m . 1 portr.) .
Kplt. 2 din . f 5.- ; geb . f 5.80.
E . J . POTGIEVER, B1-ieven aan Cd. Bueken Huet, uitgegeven door G .
Bus ken Bust, Met een portret in heliogravure naar de schilderij
van H. A. van Trigt. D1. I . 1861-1868 . Haarlem, H . D . Tjeenk
Willink & Zoon . 8°. (IV, 346 b1z.). Kp1L 2 din . f 5.- ; geb. f 5.80 .
M. DouwEs DEKKER-HAMMINCK SCHEPEL, Multatuli en ofeieele beseheiden. Amsterdam, W. Versluys. Gr. 8°. '(73 b1z.). f 0.75.
GEORGES LEGRAND, Styles et caracOre8. Bruxelles, Oscar Schepens &
Cie. In-12. fr. 3 .50.
TH. A . MEYER, Dab Ste_gesetz der Poesie . Leipzig, S. Hirzel. Gr. 8°.
M. 4.-; geb . M . 5 .- .
H. RIEMANN, Prdludien u. Studien. Gesammelte Aufsatze zur Aesthetik.
Theorie u . Geschichte der Musik. 2. Bd . Leipzig, Hermann Seemann Nachf . Gr. 8°. M . 3 .- ; geb . M. 4.-.
H . J . BOEKEN, Klassieke Schrijver8, Lucius Apulejus . Herscheppinge
of De Gouden Ezel. Uit het Latijn . Amsterdam, S. L . van Looy.
DR. J . TE WINKEL, De noordnederlandsehe tongvallen . Atlas van
taalkaarten met tekst . Uitgegeven door het Kon . Ned. Aardrijkskundig genootschap, met ondersteuning van de Maatschappij der
Ned. letterkunde to Leiden en het Prov . Utrechtsch Genootschap
van kunsten en wetenschappen . Afl. 2. Leiden, Boekbandel en Drukkerij vrhn . E. J. Brill. 8°. [16 6 X 24 6]. (Blz . 125-180, m. krt. IL
en blz. 33-96) . f 1 .50.
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V. CANTIER, La langue, lea noms et le droit des aneiens Germains .

Berlin, Hermann Pactel. Gr. 8°. M. 7 .50.

Beitrage zu einer Kritik der Sprache . II : Zur
Sprachwissenschaft. Stuttgart, J. G. Cotta'sche Buchh . Nauf. Gr. 8°.
M. 14.- ; geb . M. 16 .- .
F. LuTaENAU, Der Ursprung der Sprache. Eine sprachpsychologische
Untersuchung . Leipzig, Hermann Seemann Nachf. Gr. 8°. M. 1 .50.
A. LIEBMANN, Die Sprachstorungen geistig zurilck-gebliebener Kinder .
Chemnitz, B. Richter. Gr. 8°. M . 1.80.
J. W . VAN MAMEREN Kz., Weten en doer. Oefeningen betreffende
de hoofdzaken der Nederlandsche spraakkunst, ten dienste van de
verstgevorderde leerlingen der lagers school, van het herhalingsonderwijs, van het uitgebreid lager onderwijs en de laagste klassen van
h. b. s., gymnasia en normaalscholen. 3e druk. Tiel, D. Mijs. 8°.
[13 X 19°]. (94 en 2 blz.). f 0.40.
M . SCHOONBROOD, Het eerste leesonderlvija in 7 stukjes en eene uitFRITZ MAUTHNER,

voerige handleiding, bevattende gehoor-, uitepraak- en leesoefeningen.

'a-Gravenhage, Job . Ykema. 8°. [13 11 X 19 5].
Handleiding . 2e, herziene druk. (171 blz .) . f 1 .- .
Paedologisch Jaarboek, onder redactie van dr. M . C. Schuyten . 2e jrg.
Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel. Gr . 8°. f 2 .50 .
Nieuwe paedagogische Bijdragen, onder redactie van W . Jansen,
J . D. de Visser Smite, E. Nijland, L. A. Jansen, W. Hobma,
P. Oosterlee, P . A . Versluijs en I. C . Post. le jrg. 1900/1901.
J. KLEEFSTRA, Wat wit de Brinioachoolt 3de Brochure. Amsterdam,
Book- Kunst- & Handelsdrukkerij v/h Gebr . Binger. Gr. 8°. f 0 .35 .

W. PELSMA, 't Bealiat noodige van het handwerkonderwijs in de lagere
school, inzonderheid voor de volkeschool . Met eene voorrede van prof.

G. C. Nijhoff. 2e, verbeterde druk . Groningen, P . Noordhoff.
16°. (II, 62 blz., m . 27 fig .). f 0.60.

Gr.

INHOUD van Tijdschriften
De Nieuwe Gids, afl. 4, Des. 1901, o . a. : R e y n e k e van S t u w e,
Ondergang . - Leo Faust, Smart. - Frans Bastiaanse,
Verzen. - Willem Kloos, Verzen . - J. Hora Adema,
TooneeL - D r. H . J. B o e k e n, Oedipus . - J. d e M e e s t e r,
Geertje .
De Gide, No. 12 . Des . 1901, o. a. : G. van H u 1 z e n , De zelfkant
der samenleving. De man uit de slop . -Dr. J . Aleida Nijland,
Jacobus Bellamy ale criticus . - H b 15 n e Lap i dot h-S wart h,
Verzen . - Dr. P. C. B o u t e n s, Herfst.
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El8evier'8 geill. Maandschr., afl. 12, Des. 1901, o . a . : H e n r i D e k k i n g,
Louis Bouwmeester. - J. C l a n t v. d . M ij l l-P i e p e r s, Sentina .
Woord en Beeld, November 1901, o. a. : P. B ., De Vuurtoren. Guido Gezelle, Zegepraal . - Cyriel Buijase, In de natuur.
Des . 1901, o. a. : Gerard van Eckeren, Het nieuwe leven .
Boon's geill. Magazijn, No. 29, November 1901, o . a. : P. C. Samuel,
De schipbreuk van het Duitsche fregatschip „Henrigtte". - E.
W i l l e b r a n d s, Voor bet tooneel : (verzen, monologen, dialogen
en atukken) : Kippensoep. Monoloog voor eon heer .
Des. 1901, o . a. : C. Nannes Gorter, Louis Bouwmeester . - Guy
Boothby, Pharos, de Egyptenaar . Een roman (slot). - Holda,
Hoe de inbreker hulp verleende met St . Nicolaas. - Voor het tooneel (verzen, monologen, dialogen en atukken) : Adriaan Ilsen, De
mannen zijn monsters . Oorspr. blijspel in eon bedrijf . - G. van
Hulzen, Boek en tijdschrift . [lets nieuws, maar dat good doorgezet,
dit Tijdschrift van meer belang nog maakt dan vroeger . Er worden
niet alleen nieuwe boeken, maar ook de voornaamste inhoud van
veracheivene tijdschriftenin besproken .
Nederland, No. 12, Des . 1901, o. a. : Is. Qut rido, Moderne workers (II) .
De Tijdrpiegel, No. 12, Des . 1901, o. a . : Dr. Y. H. R o g g e, Het
kan Hippoclides niet schelen ."
De Navorecher, 51e jrg., afl. 9110, o. a. : H. de Jager, Bilderdijkiana.
Afl . 11, o. a : Een gedicht van Hoofd.
[Op herhaalde aandrang van enkele oude vrienden van De Navorscher", heeft de redactie besloten dit tijdschrift bij wijze van proof
nog eon jaar voort to zetten .]
Tij dsehrift (Mij. Ned. Letterk.) XX, 3 : C . C . U h 1 e n b e c k, Het
Beowulf-epos ala geschiedbron. - H. Kern, Waltowahso, waldewaze. - J. W. Muller, Twee onbekende werken van Spieghel .
Bontsche maat, boom8che maat. - H. Kern, Over de uitspraak
der ij in de 17de eeuw . - J . W. M u l l e r, Uit brieven van Betje
Wolf en Aagje Deken . Gebraden peertje . --- H. Kern, Vechten.
Haudugs. - W. L. d e V r e e s e, Koek en ei. - C. G. N. d e
V o o y s, Mnl. gebroecte. Mnl. ontdiepen.
Volk8kunde, Tijdsehr . v. Led . Folklore, 14e jrg. afl . 3, 4. o. a. : J. D . C.
Een Landelijk Huwelijk. - M e d a r d V e r k e s t, Rutten-Mei . H e r m e l ij n, De stoet der reuzen en der legenden to Brussel . A. d e Cock, Spreekwoorden en Zegswijzen, afkomstig van oude
gebruiken . - A. de Cock, Het liedje van de drie tamboers . Dr. G . J. B o eke n o o g e n, Nederlandsche sprookjes en vertelsels .
Zeie8chrift fur Deutsche Philologie, 33. Band, Heft III, u . a . : H.
R e i s, Tiber althochdeuteche wortfolge (schluss) . - E . B e r n h a r d t,
Tiber du and it bei Wolfram, Hartmann and Gottfried and caber
to and vo8 in den entsprechenden altfranzosischen gedichten .

